Program universitar de formare a profesorilor
pentru învăţământul primar
adresat cadrelor didactice din mediul rural
Forma de învăţământ ID - semestrul I

LITERATURA ROMÂNĂ

Vasile MOLAN

Lavinia BĂNICĂ

2005

Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Proiectul pentru Învăţământul Rural

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
Literatura Română

Vasile MOLAN

Lavinia BĂNICĂ

2005

© 2005

Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Proiectul pentru Învăţământul Rural
Nici o parte a acestei lucrări
nu poate fi reprodusă fără
acordul scris al Ministerului Educaţiei şi Cercetării

Cuprins

Cuprins
Partea I

Unitatea de învăţare 1
ELEMENTE DE TEORIE LITERARĂ
1.1. Obiectivele unităţii de învăţare

2

1.2. Genuri şi specii literare

3

1.3. Moduri de expunere

8

1.4. Mijloace de realizare artistică

11

1.5. Elemente de prozodie

15

1.6. Marile curente literare

18

1.7. Lucrarea de verificare 1

22

Bibliografie

23

Unitatea de învăţare 2
TRĂSĂTURILE SPECIFICE ALE LITERATURII ROMÂNE
2.1. Obiectivele unităţii de învăţare

25

2.2. Limba şi limbajul; stilurile şi nivelurile limbii

25

2.3. Procesul formării limbii române şi evoluţia ei

26

2.4. Latinitatea, unitatea şi continuitatea limbii române

28

2.5. Limba română literară

32

Bibliografie

Proiect pentru Învăţământul Rural

34

i

Cuprins

Unitatea de învăţare 3
UMANISMUL ŞI RENAŞTEREA ÎN CULTURA ROMÂNĂ

3.1. Obiectivele unităţii de învăţare

36

3.2. Formarea şi evoluţia umanismului romanesc

37

3.3. Cronicarii; istoriografia ca bază pentru literatura cultă

40

3.4. Lirica religioasă: Dosoftei şi Antim Ivireanul

46

3.5. Dimitrie Cantemir – personalitate renascentistă

49

3.6. Dimitrie Cantemir – opera literară

53

Bibliografie

56

Unitatea de învăţare 4
ILUMINISMUL ÎN CULTURA EUROPEANĂ ŞI ROMÂNEASCĂ
4.1. Obiectivele unităţii de învăţare

58

4.2. Iluminismul românesc în context european

58

4.3. Poeţii Văcăreşti

62

4.4. Costache Conachi

64

4.5. Ion Budai Deleanu

64

4.6. Lucrare de verificare 2

68

Bibliografie

ii

69

Proiect pentru Învăţământul Rural

Cuprins

Unitatea de învăţare 5
REVISTE ŞI CENACLURI LITERARE CU CARACTER PROGRAMATIC
5.1. Obiectivele unităţii de învăţare

71

5.2. Dacia Literară

71

5.3. Junimea şi revista Convorbiri literare

74

5.4. Cenaclul Sburătorului

77

Bibliografie

79

Unitatea de învăţare 6
PROZA DIN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA ŞI
ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA
6.1. Obiectivele unităţii de învăţare

81

6.2. Nuvela istorică

81

6.3. Primele romane

85

6.4. Proza lui Ion Creangă

88

6.5. Proza lui M. Eminescu

101

6.6. Proza lui I.L. Caragiale

107

6.7. Nuvela lui I. Slavici

113

6.8. Perspective

116

6.9. Lucrare de verificare 3

117

Bibliografie

Proiect pentru Învăţământul Rural

119

iii

Cuprins

Unitatea de învăţare 7
ROMANUL ROMÂNESC INTERBELIC
7.1. Obiectivele unităţii de învăţare

121

7.2. Romanul lui Liviu Rebreanu

122

7.3. Romanul lui Camil Petrescu

126

7.4. Romanul Hortensiei Papadat-Bengescu

131

7.5. Romanul lui George Călinescu

134

7.6. Romanul lui Mircea Eliade

138

7.7. Lucrare de verificare 4

141

Bibliografie

143

Unitatea de învăţare 8
PROZA ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ
8.1. Obiectivele unităţii de învăţare

145

8.2. Trăsături specifice; teme şi direcţii

145

8.3. Proza lui Marin Preda

147

Bibliografie

152

ANEXE
Temele cuprinse în această secţiune vor fi citite şi folosite ca sugestii în redactarea
temelor.

iv

Proiect pentru Învăţământul Rural

Introducere

Introducere
Literatura română - partea I
Semestrul I
Cursul se adresează studenţilor care urmează stagiile de pregătire ale
Proiectului pentru Învăţământul Rural, în regim de studiu „la distanţă”.
Este structurat pe două părţi mari, corespunzătoare celor două semestre ale
anului de studiu şi împărţit pe unităţi de învăţare, conform principiilor noului curriculum.
Fiecare unitate de învăţare conţine informaţii organizate pe obiective şi tematică specifică,
respectând criteriul cronologic, dar şi pe cel al curentelor literare sau al genurilor şi
speciilor caracteristice.
Cunoştinţele oferite de curs acoperă problemele mari ale literaturii române,
relaţiile cu literatura universală şi oferă recomandări bibliografice pentru fiecare unitate de
învăţare.
În interiorul fiecărei unităţi de învăţare există informaţii şi aplicaţii directe,
care au ca scop autoevaluarea imediată a studentului. Aplicaţiile se constituie în teste de
autoevaluare. Pentru a veni în sprijinul studenţilor, testele de autoevaluare conţin sugestii
de redactare, cu trimiteri la conţinutul cursului sau enunţate direct, cu spaţiu pentru
redactare.
Drumul pe care trebuie să-l parcurgă studentul în studiul literaturii române
este următorul:
1 Studierea fiecărei unităţi de învăţare.
2 Analiza cerinţei/cerinţelor din testul de autoevaluare.
3 Observarea îndrumărilor pentru rezolvarea testului de autoevaluare.
4 Studierea bibliografiei recomandate după fiecare unitate de învăţare.
5 Redactarea temelor din testele de evaluare.
6 Verificarea calităţii temelor prin restudierea îndrumărilor de rezolvare şi a
comparaţiei cu exemplele de rezolvare cuprinse în anexe.
7 Completarea cunoştinţelor cu informaţii din sursele bibliografice
recomandate
În cazul în care studentul constată, la verificarea calităţii temei, că nu a
îndeplinit criteriile de calitate, menţionate la testul de autoevaluare, reciteşte unitatea de
învăţare a cursului şi materiale din bibliografia recomandată.
Menţionăm că, la literatură, nu se pot da teme gata făcute ca model, pentru
că fiecare student îşi formează propriul aparat critic, abordează tema în stil personal, nu
învăţând pe de rost modelele oferite de curs.
În anexele cuprinse la sfârşitul cursului am prezentat câte două teme
rezolvate, fără ca acestea să fie cuprinse în cerinţele de evaluare.
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Modulul este structurat pe opt Unităţi de învăţare şi cuprinde patru Lucrări de
verificare. Aceste lucrări de verificare sunt plasate la sfârşitul unor Unităţi de învăţare.
Precizări privind redactarea, lungimea şi criteriile de notare ale lucrărilor vă
vor fi furnizate în cadrul acestora.
Fiecare Unitate de învăţare cuprinde un număr de sarcini de lucru de tipul
temelor de reflexie, studii de caz, teste de autoevaluare etc. Pentru rezolvarea acestora în
cadrul unităţii de învăţare sunt prevăzute spaţii special marcate care limitează lungimea
răspunsului. Pe această cale s-a urmărit ca acest manual să fie în acelaşi timp şi caietul
de studiu individual al studentului. Manşetele albe special lăsate la marginile foii vor fi
utilizate de student pentru unele adnotări în vederea discutării diferitelor subiecte cu
tutorele în sesiunile de lucru faţă în faţă prevăzute în calendarul disciplinei, furnizat de
universitate.
Lucrările de verificare se rezolvă, în scris, de fiecare student, pe coli
separate. Rezolvările se trimit se trimit tutorelui alocat care va face comentarii asupra
fiecărei lucrări şi o va nota.
Modulul de faţă a fost conceput după regulile transmise de specialiştii
Proiectului pentru Învăţământ Rural şi propune cursanţilor o abordare interactivă bazată pe
o permanentă activizare şi o dinamizare a acestora. Studiul individual ocupă un rol
important în economia cursului şi va reprezenta o pondere semnificativa în numărul total al
orelor de studiu. Modulul este relativ scurt necesitând în medie 50 de ore de studiu
individual.
În semestrul I, studenţii sunt invitaţi să parcurgă tematica şi bibliografia
recomandată, dar pot să utilizeze şi alte surse bibliografice pentru îmbogăţirea viziunii
despre literatură şi cultură, în general.
Semestrul I conţine 8 unităţi de învăţare pe parcursul a 172de pagini.
Modul în care studenţii intra în posesia comentariilor şi notelor tutorelui vor fi
stabilite de universitate pentru fiecare curs în parte.
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1.1. Obiectivele unităţii de învăţare
La sfârşitul unităţii de învăţare, studenţii vor fi capabili:
•

să definească literatura ca artă a cuvântului;

•

să identifice genul şi specia literară căreia îi
aparţine o operă literară;

•

să identifice modurile de expunere în opera literară;

•

să identifice şi să analizeze funcţia stilistică a
elementelor de versificaţie şi a tropilor;

•

să descopere trăsăturile curentelor în opera literară
prezentată.

Deschideri şi perspective
Lingvistul român I. Coteanu distinge două tipuri de comunicare
verbală: comună – nonartistică, cu rol practic şi limbaj predominant
tranzitiv – şi solemnă – cu intenţie artistică, în care limbajul este
predominant reflexiv. Comunicarea verbală solemnă este considerată
o artă, pentru că este menită să placă, asemenea oricărui obiect
estetic. Acest tip de comunicare presupune anumite particularităţi, ca
utilizarea figurată a cuvântului, generalizarea semnificaţiilor, apelul la
imagine, caracterul reflexiv al limbajului. Literatura devine a artă a
cuvântului pentru că naşte imagini, care deşi produse cu ajutorul
cuvântului, în limbaj, transced limitele limbajului. Literatura, ca act de
comunicare, obligă la delimitarea şi recunoaşterea unui domeniu
caracteristic de bază, prin care se realizează şi se justifică intenţia
estetică.

2
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1.2. Genuri şi specii literare
Opera
literară

Literatură
populară şi
cultă

Definirea
noţiunilor de
gen şi specie
literară

Clasificarea
genurilor
literare

Genul epic

Literatura, ca artă a cuvântului, înseamnă, în sensul larg al
noţiunii, „totalitatea operelor literare”. Opera literară este o creaţie
(compoziţie), în versuri sau în proză, scrisă (compusă) de autori de
talent, care, prin intermediul limbajului artistic, prezintă întâmplări, fapte,
personaje, aspecte din natură, idei, gânduri, care trezesc în cititor o
gamă variată de sentimente şi emoţii.
Literatura se poate clasifica, în funcţie de anumite caracteristici
în:
a. literatură populară (parte a folclorului), cu caracter oral,
anonim şi colectiv şi
b. literatură cultă cu caracter scris şi autor cunoscut şi
individual.

Noţiunea de gen provine din latinescul „genus”, care înseamnă
„neam, rasă, fel, mod” şi desemnează în literatură, ca şi în logică, o
clasă de obiecte cu proprietăţi comune. Genul literar este conceptul
literar care unifică opere similare prin: a. modul de structurare al
compoziţiei; b. procedee estice comune; c. modalitatea de expunere; d.
raportul dintre subiectul creator şi realitatea întruchipată de el (modul
prin care autorul îşi manifestă prezenţa în operă). Specia literară este
categoria care reprezintă o subdiviziune a genului literar. Este de
remarcată prezenţa clasificării operelor literare pe genuri şi specii încă
din Antichitate.
Genurile literare sunt clasificate astfel:
a. genul epic
b. genul liric
c. genul dramatic
Genul epic este genul literar în care predomină naraţiunea,
deşi aceasta alternează cu dialogul şi descrierea. Prezenţa directă a
autorului se împleteşte cu prezenţa sa indirectă, prin intermediul
personajelor. Naraţiunea se face predominant la persoana a III-a, fără
a se exclude persoana I. Genul epic este mai obiectiv decât cel liric,
dar mai subiectiv decât cel dramatic.
Opera literară epică este textul, în proză sau în versuri, în
care se povesteşte ceva. Descrierea are rolul de a realiza scurte
pauze în desfăşurarea acţiunii, conturând circumstanţele spaţiale şi
temporale ale naraţiunii sau portretul unor personaje, iar dialogul este
unul dintre mijloacele de caracterizare a personajelor.
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Speciile
genului epic

Speciile genului epic sunt clasificate în funcţie de apartenenţa
la literatura populară sau cultă şi după modul literar în care au fost
concepute (proză sau versuri).
Genul epic popular în versuri include specii ca:
a. balada (cântec bătrânesc, în care se povestesc întâmplări
neobişnuite, dramatice, din trecutul istoric, social şi
naţional al unui popor);
b. legenda (naraţiunea care oferă o explicaţie imaginară unui
fapt real).
Genul epic popular în proză include specii ca:
a. basmul (reflectare a realităţii în imagini fantastice,
caracterizat prin conflictul între bine şi rău, cu triumful
primului);
b. legenda;
c. snoava (naraţiune umoristică, care are scop satiric şi
moralizator)
Genul epic cult în versuri include specii ca:
a. epopeea ( poem epic în versuri, de mare întindere, în care
se povestesc fapte eroice, legendare sau istorice, de o
deosebitã însemnătate pentru viaţa unui popor);
b. balada;
c. legenda;
d. fabula (opera cu caracter satiric şi moralizator, în care
personajele sunt animale, plante sau lucruri, puse în
situaţii tipic umane);
e. poemul eroic (naraţiunea alcătuită din mai multe episoade,
cu unul sau mai multe personaje, însufleţite de idealuri
nobile).
Genul epic cult în proză include specii ca: a. schiţa (naraţiune
cu un singur episod concentrat şi personaje construite pe o singură
trăsătură definitorie de caracter); b. nuvela (opera cu un singur fir
narativ, la care participă mai multe personaje complexe, prezentate în
mediul lor specific de viată); c. romanul (opera cu acţiune complexă,
personaje complexe numeroase şi conflicte puternice); d. povestirea;
e. basmul.

Genul liric

Eul liric
4

Genul liric îşi explică denumirea prin faptul că, în Antichitate,
textele respective erau acompaniate de liră. Este genul literar care se
caracterizează prin modalitatea directă a comunicării şi este cel mai
subiectiv gen literar.

Eul liric reprezintă vocea prin intermediul căreia autorul
transmite stări sufleteşti sau idei. Acestea depăşesc adesea trăirile
Proiectul pentru Învăţământul Rural
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proprii ale autorului, căpătând caracter de sentimente şi idei general
umane. Eul liric este o individualitate artistică şi nu trebuie confundat
cu autorul, care este o personalitate biografică.
Opera literară lirică este opera în care „eul” resimte o stare şi
şi-o exprimă. T. Vianu: „Intuiţia lirică a lumii se răsfrânge ca stare de
suflet, pe când cea epică, drept o succesiune de evenimente”. Aceste
opere sunt realizate predominant în versuri.
Speciile
genului liric

Genul liric popular include specii ca:
a. doina (cu subdiviziunile ei; este un cântec, creaţie specifică
poporului român, caracterizată prin sinceritatea profundă
şi intensitatea sentimentelor);
b. cântecul (de leagăn, haiducesc, ritual - legat de obiceiuri şi
tradiţii populare);
c. ghicitoarea;
d. strigătura;
e. proverbul;
f. zicătoarea.
Lirica de tip cult a fost împărţită în mai multe categorii:
cetăţenească, filosofică, intimă, peisagistică. În cadrul acestor
categorii se includ specii literare lirice ca:
a. oda (opera în care se exprimã sentimente de admiraţie, de
preamărire faţã de persoane, fapte eroice);
b. imnul (în Antichitate era un cântec solemn, preamărind eroi
legendari sau zei; ulterior a căpătat şi caracteristici specifice odei,
anume proslăvirea unei personalităţi, fapte eroice);
c. satira;
d. pamfletul (operă cu caracter satiric, în care sunt denunţate
aspectele negative din viaţa societăţii);
e. epigrama (specie de poezie scurtã, cu caracter satirizant,
care se sfârşeşte printr–o ironie, la adresa unui personaj, a unui fapt);
f. meditaţia;
g. glossa (poezie cu formă fixă);
h. gazelul (poezie liricã cu formã fixã formatã din distihuri, în
care fiecare al doilea vers al distihurilor se terminã cu aceeaşi rimã ca
cea a primului distih, de provenienţã orientalã, cu conţinut erotic sau
filosofic);
i. elegia (operă cu caracter meditativ şi melancolic);
j. romanţa (poezie liricã, duioasã şi sentimentalã, de obicei
eroticã, exprimând un sentiment de uşoarã melancolie);
k. poemul liric;
l. epistola (operă compusă în stil de scrisoare);
m. pastelul (o descriere literară, care prezintă un aspect din
natură, precum şi sentimentele autorului în legătură cu acesta)
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Genul
dramatic

Speciile
genului
dramatic

6

Genul dramatic este genul literar în care acţiunea este
redusă la o durată reprezentabilă pe scenă şi antrenează personaje
care comunică prin intermediul dialogului şi monologului (care devin
astfel modurile de expunere specifice genului). Este cel mai obiectiv
gen literar, deoarece autorul intervine în text doar prin intermediul
indicaţiilor scenice. Aristotel definea genul prin aceea că „imită oameni
ce stau să săvârşească ceva..., înfăţişându-i pe cei imitaţi în plină
acţiune şi mişcare”.
Genul dramatic, în proză sau în versuri, include specii ca:
a. tragedia (piesă care prezintă personaje în luptã cu viaţa şi
cu pasiunile omeneşti, având un deznodământ fatal, care stârneşte
sentimente de milã şi durere.);
b. comedia (piesă cu subiect şi deznodământ vesel, care
ridiculizează diverse defecte, moravuri sau situaţii);
c. drama (operă ce prezintă conflicte puternice între
personaje, idei şi generează sentimente puternice).
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Test de autoevaluare 1

Realizaţi un eseu în care să demonstraţi apartenenţa operei “Vizită”, de I.L.
Caragiale, la specia literară “schită”.
Veţi avea în vedere: definiţia speciei, caracterul narativ, personajele (construite pe o
singură trăsătură, nu evoluează), timpul şi locul acţiunii.
Înainte de redactare, citiţi eseul din anexa pentru a va orienta în elaborarea sarcinii de
lucru.
Răspunsul va putea fi încadrat în spaţiul rezervat în continuare.
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1.3. Moduri de expunere
Clasificarea
modurilor de
expunere

Naraţiunea

Dialogul

Monologul

Descrierea

8

În funcţie de scopul reprezentării artistice, autorul are la
dispoziţie mai multe feluri în care îşi poate transmite mesajul. Acestea
se numesc moduri de expunere. Teoria literară distinge patru moduri
de expunere:
a. Naraţiunea
b. Dialogul
c. Monologul
d. Descrierea
Naraţiunea - este o relatare a unor întâmplări într-o
ascensiune de momente. Naraţiunea este modul caracteristic al
epicului. Autorul povesteşte fapte şi întâmplări prezentate într-un loc şi
un timp determinate. Toate aceste incident dintr-o naraţiune, legate de
personaje, formează acţiunea. La acţiune, participă personajele
literare, care pot fi oameni, dar şi plante, animale, sau lucruri animate
de autor (ca în basme, legende sau fabule), în funcţie de intenţia
acestuia. De regulă, insă, naraţiunile prezintă întâmplări din viata
oamenilor, acele întâmplări prin care scriitorul defineşte firea,
caracterul, felul de a fi al personajului literar sau, atunci când apar
personaje colective, modul de viată al societăţii omeneşti, intr-o
anume epocă. Naraţiunea este axată pe fapte, implicând povestirea,
relatarea unor evenimente întâmplate, trăite sau imaginate.
Dialogul - este modul de expunere prin care se reproduce, în
vorbire directă, conversaţia dintre personaje. Este mijlocul prin care
autorul face personajele să vorbească, dezvaluindu-şi, astfel,
psihologia şi mobilurile acţiunii şi atitudinilor adoptate. Există opere
literare în care se foloseşte în întregime, ca mod de expunere,
dialogul. În astfel de opere literare, în loc să povestească faptele şi
întâmplările, scriitorul pune personajele să vorbească, să se mişte şi
să gândească, în faţa spectatorilor, pe o scenă, ca în realitate.
Dialogul oferă, mai mult decât celelalte moduri de expunere,
posibilitatea obiectivizării. Apariţia sa în opere aparţinând altor genuri
literare capătă funcţii distincte, una dintre ele fiind acea că este un
mijloc de caracterizare a personajelor.
Monologul – este un dialog interior, care reproduce replicile
pe care le schimbă cu sine însuşi un personaj literar. Recurgând la
această modalitate, scriitorul prezintă contradicţiile psihologice
puternice ale personajului respectiv, punându-se mai acut în lumină
conflictul psihologic, nehotărârea sau şovăiala personajului în situaţii
dilematice. Cuvântul monolog provine din cuvintele greceşti monos =
singur şi logos = vorbire; de aceea modul de expunere este cunoscut
şi sub numele de monolog interior.
Descrierea - este un mod de expunere prin care scriitorul
prezintă în amănuntele lor specifice şi impresionabile un colţ din
natură (peisaj), un obiect, un fenomen, o fiinţă, chipul unui om, un
mediu social, o stare sufletească. Într-o descriere literară, în proză
sau în versuri, pe lângă prezentarea unor elemente definitorii pentru
Proiectul pentru Învăţământul Rural
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obiectul descrierii, scriitorul dă glas şi sentimentelor declanşate în
sufletul său de contemplarea obiectului descris (uimire, încântare,
bucurie, spaimă etc.). Există opere literare construite exclusiv prin
apelul la descriere, ca mod de expunere, cum sunt, de exemplu,
pastelurile. Alteori, descrierea apare în cadrul naraţiunii, atunci când
scriitorul descrie personaje, realizând portrete.
Portretul
literar

Portretul literar poate fi moral, când descrierea se bazează pe
trăsături de caracter sau fizic. Textele literare oferă mai multe tipuri de
portrete. Gros-planul este portretul realizat dintr-o acumulare de detalii
semnificative, schiţa sau crochiul oferă o imagine sumară a
personajului descris; unele portrete sunt realizate prin exagerarea
trăsăturilor morale şi fizice şi se numesc caricatură.
Deşi modurile de expunere sunt, tradiţional, asociate cu un
gen literar, realitatea este alta: în funcţie de creator şi operă modurile
de expunere coexistă în cadrul aceleiaşi opere literare, preponderenţa
unuia sau altuia ducând la integrarea unei scrieri într-un anume gen
literar. Într-o analiză literară competentă, identificarea şi discutarea
caracteristicilor şi rolului acestor moduri de expunere sunt surse
fundamentale în reliefarea particularităţilor artei literare proprii unui
autor sau unei opere.
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Test de autoevaluare 2

Realizaţi un scurt eseu în care să demonstraţi că fragmentul dedicat de G.Ureche
domnitorului Ştefan cel Mare în cronica sa este un portret literar.
Veţi avea în vedere: modul de expunere, tipul de portret, modalităţi de realizare a
acestuia.
Inainte de radactare, consultati eseul din anexa.
Răspunsul va putea fi încadrat în spaţiul rezervat în continuare.
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1.4. Mijloace de realizare artistică
Cele mai numeroase şi importante mijloace de realizare
artistică sunt tropii sau figurile de stil.
Clasificarea
tropilor

Epitetul - „Partea de vorbire sau de frază care determină, în
lucrările sau acţiunile exprimate, printr-un substantiv sau verb,
însuşirile lor estetice, adică acelea care pun în lumină felul cum le
vede sau cum le simte scriitorul şi care au un răsunet în sensibilitatea
şi fantezia cititorului" (Tudor Vianu). Epitetul numeşte însuşiri
deosebite, aparte. Epitetele pot fi explicative, epitete metaforă,
sincretice, complexe, imagini, apreciative, antitetice, evocative,
ornante. Frumuseţea epitetelor este dată de asocierea deosebită,
inedită a cuvintelor.
Comparaţia - procedeu artistic care constă în alăturarea a doi
termeni (obiecte, persoane, idei, fenomene, acţiuni) cu însuşiri
comune, urmărindu-se mărirea semnificaţiei anumitor caracteristici ale
primului termen (de comparat), prin intermediul celui de-al doilea (cu
care se compară). Ca figură de stil, comparaţia poate fi exprimată
numai printr-un substantiv, însoţit de atribute şi complemente.
Metafora - procedeu artistic, element al limbajului poetic, prin
care se trece de la sensul propriu al cuvântului sau al unei expresii, la
un alt sens, pe care cuvântul sau expresia îl dobândeşte numai prin
analogie, prin comparaţie. În comparaţia iniţială, care stă la baza
metaforei, termenul cu sens impropriu, figurat, îl substituie pe cel cu
sens propriu. Metafora este o comparaţie din care lipseşte termenul
comparat.
Personificarea (prozopopeea) - procedeu literar prin care se
atribuie fiinţelor necuvântătoare, obiectelor, elementelor din natură,
sau ideilor abstracte însuşirile omeneşti de a vorbi, de a gândi, de a
avea sentimente, de a acţiona ca oamenii.
Antiteza - figură de stil care constă în alăturarea a doi termeni
(personaje, situaţii, fenomene, idei), de obicei, punându-se reciproc în
lumină, urmărindu-se să se reliefeze mai pregnant opoziţia dintre
aceştia.
Alegoria - figură de stil alcătuită dintr-o succesiune de
metafore, comparaţii, epitete, personificări, ce creează o imagine
închegată, prin care poetul dă formă concretă unor noţiuni abstracte.
Alegoria apare frecvent în fabule şi în proverbe.
Hiperbola - procedeu artistic prin care se exagerează
intenţionat însuşirile unei fiinţe sau caracteristicile unui obiect,
fenomen, sau ale altei întâmplări, cu scopul de a-l impresiona pe
cititor.
Inversiunea - procedeu artistic ce constă în schimbarea topicii
obişnuite a cuvintelor dintr-o propoziţie (frază). Prin inversiune
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(metataxă) se evidenţiază importanţa deosebită a unui cuvânt (grup
de cuvinte) din contextul respectiv. În poezie, inversiunea poate avea
rolul de a asigura ritmul sau rima versurilor.
Enumeraţia – Înşiruirea mai multor termeni din acelaşi câmp
semantic, folosită spre a atrage atenţia asupra aspectelor descrise
sau asupra faptelor înfăţişate.
Repetiţia - Figură de stil care constă în repetarea unui cuvânt
sau a unui grup de cuvinte, pentru a întări o idee sau o impresie.
Onomatopeea - Cuvânt care, prin elementele lui sonore, imită
sunete, zgomote din natură. Folosirea onomatopeei în poezie duce la
versul onomatopeic, la armonie imitativă.
Aliteraţia – este figura de stil care constă în repetarea unei
consoane sau silabe, aflate de obicei în rădăcina cuvintelor, cu scopul
de a crea efecte auditive.
Asonanţa – figura de stil care constă în repetarea unei vocale
accentuate. Tot asonanţe sunt considerate şi rimele imperfecte.
Invocaţia - Partea de început a unei opere, în care poetul
cere ajutorul muzei sau divinităţii pentru a-şi pitea realiza opera. Când
invocaţia se adresează unui personaj imaginar sau absent, ea se
numeşte invoca ţie retorică.
Metonimia/ Sinecdoca - figuri de stil care constau în
inversarea voluntară a categoriilor logice: întregul prin parte, partea
prin întreg, cauza prin efect, efectul prin cauză, abstractul prin
concret, posesorul prin lucrul posedat .
Eufemismul - Apropiat de ironie, eufemismul este o figură de
stil care constă în atenuarea prin substituire a unei expresii cu sens
jignitor, dur sau chiar obscen.
Paralelismul - figura de stil care constă în reluarea aceleiaşi
structuri sintactice în mai multe versuri.
Invocaţia - figura de stil care constă în adresarea directă către
o persoană absentă sau imaginară, de la care nu se aşteaptă, de fapt,
nici o intervenţie. Se realizează, în principal, prin substantive în cazul
vocativ, verbe la imperativ şi este un trop specific stilului retoric.
Interogaţia retorică - figura de stil care constă în adresarea
unei întrebări către o persoană absentă sau imaginară, de la care nu
se aşteaptă nici un răspuns.
În afară de figuri de stil, scriitorul mai are în recuzită şi alte
modalităţi de realizare a expresivităţii literare. În analiza elementelor
ce compun stilul unei opere sau al unui autor nu trebuie pierdute din
vedere imaginile vizuale, auditive sau olfactive, valorile timpurilor
12
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verbale (folosirea prezentului istoric, pentru aducerea cititorului mai
aproape de evenimentul narat; a modului condiţional-optativ pentru
exprimarea unor dorinţe sau speranţe, a gerunziului care, prin
alcătuirea sa fonetică, imprimă textului o valoare de sunet de tânguire,
de jale).
Punctuaţia –
mijloc de
expresivitate
artistică

Sensul
propriu şi
figurat al
cuvintelor

Semnele de punctuaţie pot şi ele să mărească expresivitatea
unui text. O întreagă atitudine a unui personaj se poate reda prin
folosirea adecvată a punctuaţiei: semnul de exclamare exprimă
emoţie, uimire, surpriză; semnul de întrebare reliefează o atitudine de
îndoială, dilematică; punctele de suspensie măresc tensiunea
anumitor pasaje, creând un sentiment de anticipaţie necesar unor
texte narative sau sunt marca unor ezitări, unor pauze semnificative în
vorbire.
În funcţie de contextul în care sunt folosite, cuvintele au un
înţeles propriu sau figurat. Sensul propriu al cuvintelor este specific
comunicării non-literare, pe când sensul figurat, secund, îmbogăţit şi
de o mare forţă expresivă este instrumentul de lucru al beletristicii.
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Test de autoevaluare 3

Comentaţi din punct de vedere stilistic următoarele versuri:
Turma visurilor mele eu le pasc ca oi de aur,
Când a nopţii întuneric – înstelatul rege maurLasă norii lui malitici înfoiaţi în pat ceresc,
Iară luna argintie, ca un palid, dulce soare,
Vrăji aduce peste lume printr-a stelelor ninsoare,
Când în straturi luminoase basmele copile cresc.
Veţi avea in vedere:-versul, strofa, masura, rima, ritmul.
-figurile de stil, imaginile poetice, punctuaţia, semnificaţia
construcţiilor morfologice şi sintactice.
Inainte de redactare, consultati comentariul din anexa.
Răspunsul va putea fi încadrat în spaţiul rezervat în continuare.
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1.5. Elemente de prozodie
Definiţia
termenului
de versificţie

Versul

Strofa

Versificaţia sau prozodia (în limba greacă prosodia = intonare,
accentuare) este o ştiinţă. Ea studiază cantitatea sau durata vocalelor
şi a silabelor, în diferite părţi constructive ale cuvântului (în limite care
utilizează o metrică calitativă). În general, însă, prin versificaţie se
înţelege ansamblul de tehnici pe care îl presupune scrierea versurilor
şi rima. Prin prozodie sau versificaţie, se înţelege ansamblul de reguli,
pe care, în timp, poeţii le-au statuat în scrierea poeziilor.
Versul – cuvântul vers vine din limba latină, iar primul său
înţeles era acela de întorsătură. Termenul de vers a fost folosit în
literatura română pentru prima oară de mitropolitul Dosoftei în
Psaltire; până la el, termenul folosit era acela de stih şi venea din
limba greacă unde însemna şir. Versul este un rând dintr-o poezie, în
care sunt respectate regulile referitoare la ritm, rimă şi măsură. Acesta
este versul clasic. În afară de acest gen de vers, mai există:
a. Versul liber - care este un rând dintr-o poezie, în care
regulile enunţate mai sus sunt aplicate după cum doreşte poetul,
neţinând cont de unele dintre acestea;
b. Versul alb este versul fără rimă.
Versul alb şi cel liber sunt caracteristice poeziei moderne.
Strofa - apare în versificaţia modernă şi numeşte o grupare de
versuri delimitate grafic printr-un spaţiu alb. Numărul versurilor dintr-o
strofă diferă, începând cu strofe formate dintr-un singur vers şi
ajungând până la o strofă cu 12 versuri.
După numărul de versuri din care sunt alcătuite, strofele pot fi:
monovers (un vers), distih (două versuri), terţet (trei versuri), catren
(patru versuri), cvinarie (cinci versuri), sextină (şase versuri), septet
(şapte versuri), octavă (opt versuri), nonă (nouă versuri), decimă
(zece versuri). Stanţa este tot o strofă în care versurile sunt legate
prin înţeles şi printr-o anumită rimă. Specifică Renaşterii italiene, o
stanţă poate avea un număr de versuri variind între trei şi douăzeci.

Măsura

Rima

Măsura - este numărul silabelor dintr-un vers. Măsura poate fi
de la patru silabe, până la 15-16 silabe, şi chiar mai multe. În
Antichitate era preferat versul lung, cel mai frecvent fiind versul
alexandrin, care avea 14 silabe. Poezia populară preferă versul scurt,
cu 5-7 silabe. Măsura şi ritmul sunt atribute importante ale
versificaţiei. De regulă, într-o poezie, versurile au aceeaşi măsură.
Există, totuşi, şi versuri cu o măsură diferită, mai ales în fabule.
Rima – este grupul de silabe identice care se repetă la sfârşitul
a două sau mai multor versuri. Această identitate începe cu ultima
vocală accentuată. Când rima este imperfectă, ea poartă numele de
asonanţă. În această situaţie, se potrivesc ultimele vocale ale
versurilor şi, aproximativ, consoanele. Considerată, în literatură cultă,
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drept o licenţă poetică, în poezia populară, asonanţa este
foarte des întâlnită.
După felul cum rimează versurile, există mai multe tipuri de
rimă:
Monorima - constă într-o rimă ce apare la mai multe versuri şi
este specifică poeziei populare.
Împerecheată sau succesivă - apare atunci când versurile
rimează două câte două - primul cu al doilea, al treilea cu al patrulea.
Încrucişată sau alternativă - apare atunci când primul vers al
unui catren rimează cu al treilea, iar al doilea rimează cu al patrulea.
Îmbrăţişată - rimează primul vers cu al patrulea şi al doilea cu
al treilea.
Variată sau amestecată - apare, deseori, în fabule, unde poeţii
recurg la îmbinarea diverselor tipuri de rimă, nerespectându-se o
anumită ordine a acestora.
Pentru mulţi, rima este sinonimă cu poezia, fiindcă rima,
combinată cu ritmul, este cea care dă muzicalitate poeziei. Rima este
cea care grupează versurile în strofe, indicând şi sfârşitul versurilor.
De cele mai multe ori, cuvântul-rimă are şi semnificaţie în mesajul
redat.
După silaba accentuată din rimă, aceasta poate fi simplă sau
complexă. Rima simplă poate fi masculină, atunci când accentul cade
pe ultima silabă, sau feminină, atunci când accentul pică pe penultima
silabă.
Ritmul

Ritmul - mişcare regulată şi măsurată, care se defineşte ca
fiind succesiunea regulată a unor silabe neaccentuate, dar şi a
pauzelor dintr-un vers.
Unitatea metrică este un grup de silabe accentuate şi
neaccentuate ( / ) şi ( U ) şi care se repetă la intervale regulate într-un
vers. Cel mai adesea, în limba română se folosesc unităţile metrice
numite troheu, iamb şi amfibrah, iar ritmul corespunzător este trohaic,
iambic şi amfibrahic. Formele ritmului sunt binare:
Trohaic - atunci când unitatea metrică este troheul - / U. Ritmul
trohaic este specific poeziei populare, pentru că este coborâtor şi vioi,
dar apare şi în poezia cultă.
Iambic - atunci când unitatea metrică este iambul U /. Iambul
este un ritm suitor, care, prin nota lui gravă, este potrivit pentru acele
specii ale poeziei culte (precum elegia şi meditaţia) în care poeţii dau
glas unor sentimente şi tulburătoare.
Formele ritmului mai pot fi ternare: dactilic (picior trisilabic / U U
), anapestic ( U U /) şi amfibrahic ( U / U ). Ritmul amfibrahic
presupune o succesiune de picioare trisilabice, în care a doua silabă,
accentuată, este încadrată de două silabe neaccentuate.

16
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Test de autoevaluare 4

Comentaţi următoarele versuri, urmărind elementele de prozodie:
Şi el e emirul, şi toate le are...
E tânăr, e farmec, e trăsnet, e zeu,
Dar zilnic se simte furat de-o visare...
Spre Meka se duce cu gândul mereu,
Şi-n faţa dorinţei – ce este – dispare –
Iar el e emirul, şi toate le are.
Răspunsul va putea fi încadrat în spaţiul rezervat în continuare.
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1.6. Marile curente literare
Definirea
conceptului

Clasicism

Iluminism

Curentul literar este mişcarea de idei şi principii artistice care
reuneşte scriitorii ce aderă la aceleaşi concepţii literare faţă de care
se simt atraşi spiritual, înscriindu-se astfel în maniera literară
respectivă . De obicei, ideile estetice şi literare ale unei astfel de
grupări se fac publice printr-un manifest sau program literar.
Clasicismul este un curent cultural care a impus creaţiilor
trăsături ferme şi precise, promovând interesul pentru natura umană
(caractere), imprimând ordine, armonic, echilibru şi rigoare:
- regula celor trei unităţi (de loc, de timp şi de acţiune) şi
puritatea genurilor literare:
- cultul pentru adevăr şi natural;
- cultul pentru virtuţi morale şi de conştiinţă, de unde rezultă
caracterul moralizator al operei literare;
- trăsături puternice de caracter: vitejia, demnitatea,
generozitatea, avariţia, laşitatea, demagogia ete.
- stilul sobru, grav.
Figuri reprezentative ale curentului sunt: Boileau (care este şi
teoreticianul curentului), La Fontaine, Racine, Corneille, Krlov, Antioh
Cantemir.
luminismul este mişcarea culturală şi ideologică (filozofică,
estetică, ştiinţifică şi literară), cunoscută şi sub numele de "Epoca
Luminilor", care promovează raţiunea, caracterul laic şi anticlerical,
emanciparea maselor populare prin cultură şi care combate dogmele
şi fanatismul.
Figuri reprezentative ale curentului sunt: Gheorghe Şincai,
Samuil Micu, Petru Maior, Ion Budai-Deleanu ("Şcoala Ardeleană ").

Romantism

Romantismul este un curent literar apărut în a doua jumătate a
secolului XVIII, întâi în Anglia, Germania şi Franţa, mai ales ca formă
de revoltă împotriva clasicismului. mişcarea artistică ce introduce noi
categorii estetice (urâtul, grotescul, macabrul, fantasticul şi feericul) şi
noi specii literare (drama romantică, meditaţia, poemul filozofic,
nuvela istorică ). Trăsăturile definitorii sunt: exprimarea exagerată a
unor idei sau sentimente puternice, personaje excepţionale puse să
acţioneze în împrejurări excepţionale, cultivarea specificului naţional
prin inspiraţia din istorie, folclor, frumuseţile naturii. Modalitatea
stilistică specifică este antiteza. Motive şi teme romantice: luna,
noaptea, izvorul, lacul, ruinele, fantomele, visul, codrul, cosmosul
marile dezlănţuiri (geneza , apocatastaza).
Reprezentanţii curentului militează pentru libertatea de
creaţie, inclusiv la nivelul limbii literare (libertatea de exprimare), prin
înlăturarea tuturor normelor: “nu există reguli, nici modele”
Printre figurile ilustre ale mişcării se află şi V. Hugo, Schiller,
Puskin, Lord Byron, Walter Scott, M. Eminescu
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Realism

Simbolism

Realismul este un curent apărut în secolul al XIX-lea , ca o
reacţie parţial anti-romantică, dar şi determinat de marile descoperiri
ştiinţifice şi de răspândirea concepţiilor filosofice pozitiviste şi
materialiste. Este curentul cultural care impune gândirea veridică a
realităţii cu obiectivitate, fără implicarea afectivă a scriitorului în
redarea întâmplărilor sau conturarea personajelor. Curentul cere
reprezentanţilor săi obiectivitate în prezentarea evenimentelor şi ale
personajelor. Fantasticul şi fabulosul, incidentele de natură ireală nu
îşi mai găsesc loc în opera realistă. Stilul abordat este solemn şi
impersonal. Realismul preia de la romantism critica socială, culoarea
locală, personajele aparţinând tuturor mediilor sociale, iar de la
clasicism caracterologia, tipicul, construcţia monografică.
Simbolismul este curentul literar care apare în Franţa în a doua
jumătate a secolului XIX ca reacţie împotriva parnasianismului.
Termenul este impus de Jean Moreas care în 1866 scrie un manifest
literar. Precursorul simbolismului este considerat Baudelaire prin
volumul “Corespunderi”.
Simbolul (termen ce dă numele curentului) este o figură de stil
prin care se prezintă o idee abstractă, cu ajutorul unui obiect ce
aparţine lumii fizice, pe baza unei analogii.
Trăsături:
- respingerea prozaismului, poezia fiind definită ca arta de a
simţii;
- poezia simbolistă se constituie din “corespondenţe”, ”sugestii”,
“sinestezii” şi simboluri - ea nu descrie, nu narează ci
sugerează stări ale spiritului;
- cultivarea simbolului care să exprime corespondenţele şi
afinităţile dintre diferite elemente ale universului;
- folosirea forţei de sugestie pentru a exprima poetic
corespondentele intre eul poetic şi marele univers prin
cultivarea senzaţiilor olfactive, vizuale şi auditive: ”Parfum
,culoare ,sunet se-ngână şi-şi răspund”;
- sinestezia: constă în combinarea mai multor senzaţii de natura
diferită: olfactive, vizuale ,auditive intr-un epitet metaforic sau o
metafora (“sunet violet” ,”Primăvara...o pictură parfumată cu
vibrări de violet”);
- obsesia culorilor şi a unor instrumente: violet, alb, negru,
galben/ vioară, flaut, pian, fluier, clavir, pentru a exprima
anumite stări sufleteşti;
- înclinaţia către stări sufleteşti nedefinite;
- muzicalitatea interiorizată realizată cu ajutorul refrenului
(laitmotiv);
- preferinţa pentru anumite teme şi motive: iubirea - ca motiv de
reverie, târgul de provincie ca motiv al izolării, natura ca loc al
corespondentelor. Natura citadină devine simbol prin parcurile
desfrunzite, solitare, autumnale şi prin momente crepusculare
de penumbră şi amurguri dezolante. Se subliniază ca protest :
soarta poetului condamnat şi izolat, nostalgia evadării spre
tărâmuri exotice, obsesia morţii şi pustiul sufletului;

Proiectul pentru Învăţământul Rural

19

Elemente de teorie literară

- cultivarea versului liber prin cadenţă, repetiţii, refrene, armonii,
cuvinte rare şi sonore, ritmul lăuntric. Poezia tinde spre
incantaţie;
- preferinţa pentru mediul citadin (anost, noroios, imund) cu
cafenele, ospicii, taverne, periferii, cocioabe, parcuri dezolante;
- oamenii sunt deseori: nebuni, fitzici, vagabonzi, femei pierdute
şi morţi.
Modernism

20

Modernismul include, în sens larg, toate mişcările literare şi
culturale, care, chiar teoretizate sau nu, au în comun dorinţa de a se
rupe de tradiţie, de abandonare a convenţiilor, de încălcare a regulilor.
În acest sens, curente precum avangardismul, dadaismul, simbolismul
sunt şi curente moderniste, deoarece militau pentru noi valori şi
repere culturale şi, implicit, literare. Modernismul este un curent literar
iniţiat la noi în 1919 de Eugen Lovinescu, a cărui doctrină porneşte de
la ideea că există "un spirit al veacului" care impune procesul de
sincronizare a literaturii române cu literatura europeană, cunoscut şi
ca principiul sincronismului. În vederea modernizării (înnoirii) literaturii
române, Eugen Lovinescu trasează câteva direcţii noi pe care să se
înscrie operele literare: evoluţia prozei de la liric la epic şi a poeziei de
la epic la liric, tematica operelor literare să fie inspirată din viaţa
citadină şi nu cea rurală , crearea romanului obiectiv şi a romanului de
analiză psihologică , intelectualizarea prozei şi a poeziei (ilustrarea în
operele literare a unor idei filozofice profunde), crearea intelectualului,
ca personaj al operei literare.
Reprezentanţi: Camil Petrescu, Hortensia P. Bengescu, Mircea
Eliade, Urmuz (avangardist).
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Test de autoevaluare 5

Identificaţi trăsăturile definitorii ale poeziei Singur de G. Bacovia şi încadraţi-o în
curentul literar corespunzator.
Inainte de redactare, revedeti in curs trasaturile simbolismului.
Veţi avea, apoi, în vedere: imaginile artistice, teme şi motiv in poezie.
Observati trasaturile definitori ale poeziei si simbolismului.
Răspunsul va putea fi încadrat în spaţiul rezervat în continuare.
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1.7. Lucrare de verificare 1

1. Comentaţi din punct de vedere stilistic şi prozodic următoarele
versuri:
“E vremea rozelor ce mor,
Mor în grădini şi mor în mine,
Şi-au fost de viaţă pline,
Şi azi se sting aşa uşor.
În tot se simte un fior,
O jale e în orişicine;
E vremea rozelor ce mor,
Mor în grădini şi mor şi-n mine.”
Sugestii de redactare:
•

Veţi avea în vedere: figurile de stil, imaginile poetice, punctuaţia,
semnificaţia construcţiilor morfologice şi sintactice.

•

Sunt necesare referiri la semnificaţia textului şi la mesajul literar al
acestuia.

•

În încheiere se poate exprima un punct de vedere personal!

•

Redactarea trebuie să aibă coerenţă în exprimarea mesajului,
enunţurile să fie clare.
Respectaţi normele ortografice, ortoepice şi de punctuaţie!

•

Scrieţi lizibil şi folosiţi un registru de comunicare şi un stil adecvate acestui tip de
compunere!
Notarea lucrării:
3p – figuri de stil, imagini poetice identificate;
2p – organizarea comentariului;
3p – corectitudinea exprimării;
1p – exprimarea unor puncte de vedere personale
NOTA: 1P se da din oficiu.
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2.1. Obiectivele unităţii de învăţare

La sfârşitul unităţii de învăţare, studenţii vor fi capabili:
•

să definească termenii de limbă şi limbaj;

•

să identifice stiluri funcţionale în textele prezentate;

•

să demonstreze latinitatea limbii române;

•

să prezinte evoluţia şi tendinţele limbii române.

2.2 Limba şi limbajul; stilurile şi nivelurile limbii

Limba

Funcţiile
limbii

În general, limba este definită drept „principal mijloc de
comunicare între membrii unei colectivităţi” (Dicţionarul limbii române
moderne — Ed. Academiei 1958, p. 457). Prin urmare, ea
presupune un complex de semne — asocieri de sunete cu semnificaţii
— şi relaţii între aceste semne, un sistem ivit în istoria convieţuirii
sociale a oamenilor. O limbă naturală se formează o dată cu un
anume popor, evoluând apoi pe măsura progresului acestuia.
Principala funcţie a limbii este, fără îndoială, cea de
comunicare. Procesul comunicării implică obligatoriu un emiţător, un
receptor şi un mesaj. Acesta din urmă se bazează pe semnele
organizate în acel sistem care formează limba naturală şi trebuie să
oglindească neapărat şi relaţia dintre emiţător şi receptor.
Limba nu trebuie confundată cu limbajul, care este doar
„procesul de exprimare a ideilor şi a sentimentelor prin mijlocirea
limbii”.

Stilurile
limbii

Orice limbă naţională are un aspect spontan mai puţin îngrijit
(popular) şi altul normat (limba literară); poate fi folosită în scris sau
oral. Limba literară prezintă câteva stiluri funcţionale (ansambluri de
trăsături lingvistice, determinate de anumiţi factori socio-culturali care
condiţionează comunicarea): stilul tehnico-ştiinţific (bazat pe
proprietatea, claritatea, exactitatea mesajului), stilul beletristic (cel mai
bogat în elemente lexicale, utilizând cuvinte cu sens figurat sau cu
mare forţă sugestivă şi structuri sintactice expresive), stilul
administrativ sau oficial (caracterizat prin claritate, concizie şi mai
ales prin prezenţa clişeelor lingvistice), stilul publicistic (contestat de
mulţi cercetători pentru că ar fi rezultatul unor combinaţii de mass
media între celelalte trei stiluri).
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Se poate vorbi şi despre stilul individual, căci fiecare vorbitor
are o anumită formaţie, iar intenţiile actului său de comunicare
trebuie să implice o personalitate. Acest stil este valabil mai ales
pentru literatura artistică în care scriitorul, pornind de la datele
generale ale limbii (norme, reguli, principii de alcătuire a mesajului),
adaugă şi ceva din propriile-i aptitudini lingvistice sau îşi arată
predilecţia pentru anumite tipuri de limbaj. Astfel, Ion Creangă poate fi
considerat un „realist poporan”, pe când I. Barbu este adeptul
poeziei ermetico-abstracte influenţate de geometrie. Stilul poate varia
şi de la o operă la alta în cadrul aceluiaşi autor (între Moromeţii şi
Risipitorii de M. Preda); în nici un caz el nu poate consemna o
libertate totală faţă de limbă — singura în măsură să ofere
posibilităţi de alegere a mesajului de către orice emiţător.

Nivelurile
limbii

Din perspectiva descriptivă, limba naturală are mai multe
niveluri, în funcţie de care s-au impus şi domeniile studiului lingvistic:
fonetica studiază sunetele vorbirii, accentul şi intonaţia; fonologia are
în vedere fonemele ca unităţi distinctive de sunete; vocabularul este
domeniul cuvintelor şi al relaţiilor semantice dintre ele; gramatica
include morfologia (care urmăreşte forma cuvintelor şi regulile
modificării ei) şi sintaxa (referitoare la regulile combinării cuvintelor şi
la funcţiile acestora în propoziţie şi în frază); semantica vizează
sensurile cuvintelor şi relaţiile de sens. În fine, nu pot fi omise
normele pronunţării corecte (ortoepice), ale scrierii corecte
(ortografice) şi problemele de punctuaţie. De fapt, unităţile de bază
ale limbii sunt sunetele (literele) — cuvântul — contextul
(respectiv: sintagma, propoziţia, fraza, contextul foarte larg),
iar folosirea acestora depinde în mare măsură de regulile pronunţării
şi scrierii, de cuvintele contextuale.

2.3 Procesul formării limbii române şi evoluţia ei

Limba
română s-a
format o
dată cu
poporul
român, prin
coabitarea
populaţiei
romane cu
populaţia
autohtonă
geto-dacă
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Limba română este limba naţională a poporului român. Ea
este o limbă romanică, alături de portugheză, italiană, spaniolă,
franceză, catalană, sardă, reto-romană, provensală.
Limba romană a luat naştere în urma unui proces îndelungat şi
complex, formându-se o dată cu poporul român, după cel de-al doilea
război daco-roman (105-106 D.C.) şi pe parcursul colonizării Daciei
de către romani. Cele două populaţii (romană şi geto-dacică) au fost
obligate să coabiteze, să se acomodeze în plan lingvistic şi — drept
urmare — s-a format un nou popor care trebuia să-şi aibă mijlocul
de comunicare. Istoricii consideră că, în jurul anului 600, poporul
român şi limba acestuia erau deja formate. În contextul colonizării
Daciei de către romani, se poate vorbi de influenţe reciproce între cele
două componente ale civilizaţiei daco-romane. Aşadar, nu trebuie
neglijată importanţa elementului etnic de bază – daco-geţii pentru că
există dovezi că populaţia autohtonă avea o civilizaţie avansată
înainte de sosirea trupelor romane. Pătrunderea limbii latine în masele
largi a avut loc mai ales după părăsirea oştilor lui Aurelian a Daciei –
după anul 300 şi dacii liberi neromanizaţi asimilează limba latină.
Proiectul pentru Învăţământul Rural

Trăsături specifice ale literaturii române

Limba română s-a dezvoltat din latina populară vorbită pe
teritoriul vechii Dacii. Caracterul ei esenţial latinesc este reflectat cu
deosebire în fonetică şi în structura gramaticală. Din graiul strămoşilor
noştri daco-geţi (aşa-numitul substrat al limbii române) s-au păstrat
cca 120 de cuvinte definind elemente de bază ale existenţei (abur,
brad, copac, copil, jumătate, moş, pârâu, sâmbure, vatră, strugure
etc.). Şi vocabularul — cel mai „deschis” compartiment al limbii către
diversele influenţe — este în nucleul său (fondul principal lexical), ca
provenienţă, latinesc.

Limba latină
populară stă
la baza limbii
române

După formare, limba română a suferit influenţe din partea unor
limbi vorbite de populaţii cu care românii au avut diverse relaţii
(culturale sau „în forţă”): am preluat elemente de vocabular din limbile
slavă (Bistriţa, a iubi, prieten, deal, lene, mândru), maghiară
(meşteşug, neam, oraş, cbip, zel, gând), turcă (alai, cişmea, ciulama,
ciubuc, duşman, sarma, aba), neogreacă (a lipsi, a pedepsi, tipsie,
cărămidă). Începând din secolul al XIX-lea, se manifestă influenţa
limbilor romanice, mai ales franceză şi italiană. De fapt, s-a ajuns la
concluzia că fondul neologic al limbii române „este constituit aproape
în întregime din cuvinte latino-romanice, dintre care majoritatea sunt
latino-franceze. Faptul acesta a determinat o întărire a structurii
neolatine a limbii noastre...” (C. Maneca.)
Influenţele străine de limba română iniţial formată nu i-au
afectat structura gramaticală, aceasta rămânând fundamental latină.

Limba
română are
patru
dialecte şi
cinci
subdialecte

Datorită modificărilor pe care le-a suferit limba romană de-a
lungul timpului, datorită ramificării teritoriale au apărut dialectele.
Dialectul care se vorbeşte pe teritoriul României se numeşte
dacoromană; dialectal vorbit în Macedonia este aromâna, cel întâlnit
în nordul Greciei este meglenoromâna, iar în peninsula Istria din
Marea Adriatică este istroromâna. Pentru că cele patru dialecte s-au
desprins cu foarte multa vreme în urmă şi au evoluat independent
unul faţă de celălalt, se înregistrează diferenţe de fonetică, vocabular,
morfologie şi sintaxă.
Şi dacoromana s-a ramificat teritorial, existând acum cinci
subdialecte: muntean, moldovean, maramureşean, crişean şi
bănăţean. Însă, dacă între dialectele limbii romane există diferenţe
substanţiale, între subdialecte nu se poate vorbi decât despre
diferenţe fonetice şi lexicale, gramatica fiind aceeaşi.
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2.4 Latinitatea, unitatea şi continuitatea limbii române
Formarea poporului român, precum şi formarea limbii române
constituie un proces unitar (disociat numai în analiza ştiinţifică).
Caracterul romantic al limbii române este determinat de faptul
că structura, morfologia, sintaxa şi elementele fundamentale ale
lexicului, cele de circulaţie intensă, sunt latine. Influenţele apărute
ulterior n-au putut modifica acest caracter iniţial şi fundamental al limbii
noastre.
Pentru toate categoriile esenţiale ale vieţii omeneşti
întrebuinţăm termeni latini. Este cazul denumirilor folosite, pentru a
exprima noţiunile generale de om, bărbat şi femeie (homo, barbatus,
familia; cf. mulier din care a rezultat, în româneşte, muiere), precum şi
al celor care privesc familia: părinte (parintem), fiu (filius), soră
(soror), frate (frater), cumnat (cognatus), socru (socer), ginere
(generem), nepot (nepostem). Multe dintre însuşirile trupeşti şi
sufleteşti precum şi vârsta se exprimă tot în termeni latini: bun
(bonus), frumos (formosus), tânăr (tener), bătrân (veteranus).

Termeni
latini utilizaţi
în agricultură

Dacă luăm în considerare acum îndeletnicirile, vom constata,
de pildă, în agricultură, că operaţiile mai însemnate precum şi
cerealele au denumirile de aceeaşi origine: a ara (arare), a semăna
(seminare), a treiera (tribulare), a secera (sicilare), a culege
(colligere), a întoarce semănătura nerăsărită sau răsărită rău
(intorquere). Apoi, grâu (granum), secară (secale), mei (milium), orz
(hordeum), alac (alica), acesta din urmă fiind un termen păstrat numai
în nordul Dunării, perpetuarea sa dovedind continuitatea dacoromană. În acelaşi sens, putem aminti spic (spicum). paie (palea),
neghină (nigellina), pământ (pavimentum), ca şi bătrân (veteranus),
câmp (campus), arie (area), falce (falx, falcem), moină (moi sau
mollius). În sfârşit, câteva unelte: jug (jugum), furcă (furca), secere
(sicilis, siciliem) şi macedo-românul arat (aratum) în locul plugului
nostru. Caracteristic e faptul că, şi în cele două forme superioare de
agricultură, în viticultură şi grădinărit şi, mai ales, contrar aşteptărilor,
în ceea ce o priveşte pe ultima, care e considerată de obicei o
specialitate a vecinilor slavi, marea majoritate a termenilor sunt tot
latini. Astfel, pentru viticultură, notăm: vie (vinea), viţă (vitea), poamă
(poma), must (mustum), vin (vinum), vânat (vinaceus), poaşcă, adică
vin prost, acru (posca înseamnă, în latineşte, oţet), apoi coardă
(corda) şi lăuruscă sau viţă sălbatică (labrusca). Dintre obiectele
casnice întrebuinţate, amintim călcătorul (calcatorium), cada (cada).
În fine, în legătură cu vinul, beat (bibitus), beţiv (bibitivus) şi a îmbăta
(imbibitare).
În ce priveşte grădinăritul, şi acesta cuprinde denumiri Iatine:
ceapa (capa), aiul sau usturoiul (alium), varza (virida, viridia) sau
curechiul (cauliculus), ridichea (radicula), napul (napus), pepenele
(pepa, peponem), lăptuca (lactuca), lintea (lens, lentem). Tot latin e
cuvântul legumă (legumen) care înseamnă nu numai fruct în formă
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de păstaie, dar şi tot ce însoţeşte mămăliga sau pâinea, adică
brânza, carnea, peştele etc. Evoluţia semantică a acestui cuvânt e
semnificativă — arătând importanţa pe care au avut-o întotdeauna
legumele în alimentaţia românilor, de vreme ce s-a ales tocmai acest
cuvânt pentru a se denumi orice se adaugă Ia masă mămăligii sau
pâinii.
Mulţi arbori fructiferi poartă de asemenea denumiri latine. Mai
întâi însuşi cuvântul generic pom (pomum), apoi mărul (melum sau
malum), părul (pirus), cireşul (ceresius, în loc de ceraseus, din
cerasus), prunul (prunus), piersicul (persicus), nucul (nucis, nux),
alunul (abellana, aluna), gutuiul (cutoneus) şi cornul (cornus). Unele
nume colective terminate în —et au aceeaşi origine: Nucet (nucetum),
vechiul nume al Coziei, cornet (cornetum), adică pădure de corni (cf.
numele Mânăstirii Cornet, pe Valea Oltului), prunet (prunetum), peret
(piretum), ulmet (ulmetum). Este şi cazul termenului generic pomet
sau pomăt, care derivă din pometum. Iunie, luna în care se coc
cireşele, a fost denumită, din acest motiv, şi cireşar, după cum lunii
septembrie i se zice în unele părţi şi vinicer, adică luna vinului.
Interesantă de urmărit, sub raportul termenilor de origine latină,
este operaţiunea transformării grâului în pâine. Grâul se macină
(machinare) la moară (mola) sau se pisează (pinsare) în piuă (pilla,
din pilulă, diminutiv al cuvântului pilla), prefăcându-se în făină (farina).
Aceasta se cerne (cernere) cu ciurul (cibrum, prin disimilare din
cribum), amestecându-se cu apă (aqua), rezultă un aluat (allevatum),
se frământă (fermentare), se scage (subigere), adică se dă forma de
pâine şi se pune pe cârpător (coopertorium) sau în ţest (testum).
Urmează apoi coacerea (coquere) în cuptor (coctorium) până când
pâinea (panis, panem) e gata. Din făina de grâu se mai pot face
plăcintă (placenta) şi vărzare (viridiaria), iar din cea de mei, păsat
(quassatum).

Termeni
latini utilizaţi
în păstorit şi
creşterea
vitelor

Insistenţa cu care am stăruit asupra termenilor ce au legătură
cu agricultura are menirea de a arăta limpede caracterul sedentar,
legat de pământ, pe care l-au avut strămoşii noştri în cursul evului
mediu. Dacă am fi fost nişte păstori “nomazi” rătăcind cu turmele
prin toată Peninsula Balcanică şi învăţând târziu agricultura de la
slavi, aşa cum vor să ne prezinte adversarii — mulţi interesaţi — ai
continuităţii în Dacia Traiană şi unii istorici neinformaţi, o asemenea
terminologie agricolă, viticolă, pomicolă, nu s-ar putea explica. Ea
este dimpotrivă, foarte naturală dacă admitem că daco-romanii şi au
văzut înainte de agricultură sub toate formele.
Alături de această îndeletnicire însemnată care le asigura
pâinea cea de toate zilele, s-au ocupat de păstorit şi de creşterea
vitelor. Şi în acest domeniu avem un important volum de cuvinte
latine. Notăm astfel: oaie (ovem), miel (agnellus), berbece (vervex,
vervecem), arete (arietem), capră (capra), ied (baedus), bou (bos,
bovis), vacă (vacca), viţel (uitelus), taur (taurus), cal (caballus), iapă
(equa), armăsar (admissarius), porc (porcus), scroafă (scrofa). În
legătură cu creşterea vitelor, consemnăm termenii turmă (turma),
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păcurar (pecorarius), păstor (pastor), staul (stabulum) şi păşune
(pastionem). Din laptele (lac, lactem), muls (mulgere), fiert (fervere)
şi strecurat (strecorare), se pregăteşte, cu ajutorul chiagului
(coagulum), caşul (caseum). Unt (unctum), corastră sau colastră
(colastra, colastrum), fruct (fructus) sunt, la rândul Ior, termeni de
origine latină.
...în
apicultură

Şi în apicultură termenii fundamentali au aceeaşi origine:
albină (albina), miere (mele, mel), ceară (cera), fagure (favulus, favus)
şi păstură (pastura).

...în
domeniul
militar

În domeniul militar, am păstrat cuvintele oaste, al cărui
etimon bostis a însemnat la început duşman, străin, adversar, apoi
cetate, din civitas, spată (spatha), arc (arcus) şi săgeată (sagitta), fusti
(fustis), un fel de suliţă (de aici fustaşii din vechea armată română) şi
măciucă (matteuca).

...în
organizarea
socială

În domeniul organizării sociale şi al vieţii de stat, termenii de
origine latină sunt mai puţin numeroşi. Avem, în primul rând, domn
din dominus, apoi jude sau judec, care au în primele documente
româneşti înţelesul, cel dintâi, de stăpân al rumânilor, cel de-aI doilea,
de om liber şi derivă ambele din judex; apoi rumân şi vecin,
întrebuinţate amândouă pentru a desemna pe ţăranii neliberi. Rumân
(care e totodată şi numele etnic al poporului nostru), derivă de la
romanus, vecin din vecinus, vicinus, adică megiaş, vecin cu
proprietatea. Cum a ajuns numele etnic să capete accepţiunea
întâlnită în toate acele documente interne româneşti este o
problemă de cea mai mare însemnătate pentru istoria neamului
nostru în evul mediu.
În ce priveşte religia, terminologia, foarte bogată, este, de
asemenea, de origine latină. Exemplele aduse până acum, exemple
care sunt tot aşa de numeroase şi în celelalte domenii, neamintite de
noi, ale vieţii omeneşti, dovedesc, credem, cu prisosinţă, adevărul
afirmaţiei de mai sus cu privire la bogăţia şi însemnătatea
elementelor latine în limba română. Ele formează baza acestei limbi
şi-i conferă, împreună cu morfologia şi sintaxa, caracterul de limbă
romanică. Tot romanii au dat şi numele poporului nostru. Rumân
(forma român este mai nouă) derivă direct din numele foştilor
stăpânitori ai Daciei. El este numele general şi cel mai vechi al
poporului nostru. Străinii — slavii, germanii şi, după ei, turcii — ne-au
zis vlahi (vlasi, ulaghi, olahi); noi înşine ne-am numit unii pe alţii —
având în vedere unităţile geografice — munteni, moldoveni, olteni,
ardeleni, bănăţeni etc. Însă numele generic al poporului nostru, acela
care cuprinde pe toţi cei de o limbă, a fost şi rămâne cel de român
sau rumân. Probabil că tot de la romani avem spiritul politic, acel spirit
care ne-a îngăduit să păstrăm necontenit, de la întemeiere până azi,
fiinţa statului nostru şi care explică realizarea statului naţional unitar în
răstimpul 1821-1918.
După formare, limba română a suferit influenţe din partea
unor limbi vorbite de populaţii cu care românii au avut diverse relaţii
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(culturale sau „în forţă”): am preluat elemente de vocabular din limbile
slavă (Bistriţa, a iubi, prieten, deal, lene, mândru), maghiară
(meşteşug, neam, oraş, cbip, zel, gând), turcă (alai, cişmea, ciulama,
ciubuc, duşman, sarma, aba), neogreacă (a lipsi, a pedepsi, tipsie,
cărămidă). Începând din secolul al XIX-lea, se manifestă influenţa
limbilor romanice, mai ales franceză şi italiană. De fapt, s-a ajuns la
concluzia că fondul neologic al limbii române „este constituit aproape
în întregime din cuvinte latino-romanice, dintre care majoritatea sunt
latino-franceze. Faptul acesta a determinat o întărire a structurii
neolatine a limbii noastre...” (C. Maneca.) Influenţele străine de limba
română iniţial formată nu i-au afectat structura gramaticală, aceasta
rămânând fundamental latină.
Cărturarii
români au
demonstrat
latinitatea şi
continuitatea
limbii române

Latinitatea limbii române a fost demonstrată, rând pe rând, cu
argumente convingătoare, de cronicari (Grigore Ureche, Miron
Costin), de C. Cantacuzino şi Dimitrie Cantemir, de corifeii Şcolii
Ardelene, mai apoi de Timotei Cipariu, B.P. Hasdeu, Ovid Densuşianu,
Al. Rosetti.
Continuitatea limbii noastre nu poate fi contestată numai
pentru motivul că primul text scris este Scrisoarea lui Neacşu din
Câmpulung — text datat la 1521 — căci studiul atent al acestui
monument de limbă dovedeşte că se mai scrisese româneşte. Mai
mult decât atât, la scurt timp sunt datate primele traduceri în limba
română (textele maramureşene) şi cele dintâi tipărituri în aceeaşi
limbă (datorate diaconului Coresi), pentru ca în sec. XVII-XVIII să
apară scrieri religioase şi istorice.
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2.5 Limba română literară
Limba
literară este
aspectul
normat si
îngrijit al
limbii
naţionale

Limba literară reprezintă „limba de cultură”, aspectul normat şi
cultivat al limbii naţionale, varianta ce se caracterizează printr-un
sistem de norme fixate în scris şi printr-un aspect îngrijit. Limba
literară este folosită în instituţii, în scrierile ştiinţifice, beletristice şi în
presă. Limba romană literară are ca suport subdialectul muntean, însă
nu este fixată definitiv datorită tendinţelor permanente de inovare.
Limba literaturii artistice este considerată de lingvişti o variantă
a limbii literare, un stil care înglobează elemente extraliterare (
arhaisme, regionalisme, elemente de argou). Limba literară se opune
limbii populare, varianta neliterară şi nenormată a limbii, folosită
preponderent în varianta orală.
Limba română literară îşi are obârşia în traducerile diaconului
Coresi, omul de cultură care a avut curajul să introducă limba română
în biserică şi a multiplicat texte (româneşti) prin tipărire spre învăţarea
limbii, referindu-se şi la grija faţă de regulile folosirii ei.

Evoluţia limbii
române
literare de la
textele
diaconului
Coresi şi
pană în
secolul XX
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Ideile lui Coresi au fost dezvoltate în plan teoretic şi practic de
către mitropolitul Varlaam (în primul manual de învăţarea limbii
române — sugestiv intitulat Carte românească de învăţătură —
1643), iar, mai apoi de către Simion Ştefan (în Noul testament de la
Bălgrad- 1648) şi de cei ce-au mijlocit existenţa Bibliei de la
Bucureşti (1688). Comparând tipăriturile lui Coresi cu‚ secvenţe din
această ultimă lucrare, descoperim evoluţii notabile în planul grijii
faţă de formarea limbii române. Seria progresivă va fi continuată în
acelaşi sens de către cronicari şi scriitori, pentru ca în secolul al
XIX-lea Heliade Rădulescu, T. Cipariu, B. P. Hasdeu, Titu Maiorescu
ş.a. să-i pună bazele teoretice care vor putea fi perfecţionate în secolul
al XX-lea.
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2.6. Test de autoevaluare 1

Redactaţi o compunere cu titlul “Limba română literară”.
Precizări privind redactarea:
Veţi avea in vedere:
• Eseultrebuie
trebuiesăsăcuprindă
cuprindăopinii
opiniipersonale
personalecu
cuprivire
privirelala tema
tema tratată,
tratată,
• compunerea
bazate
pe
informaţiile
primite
în
cadrul
unităţii
de
învăţare.
bazate pe informaţiile primite în cadrul unităţii de învăţare.
Se va evoluţia
vorbi despre
procesulliterare
de formare
a de
limbii
romane
despre
• se va•evidenţia
limbii române
pornind
la textele
lui şi
Coresi
şi
influenţele
lingvistice
primite
de-a
lungul
secolelor,
punându-se
accent
pe
până în secolul al XX-lea.
nucleul latin al vocabularului şi al gramaticii.
• redactarea trebuie să aibă coerenţă în exprimarea mesajului, enunţurile să fie
clare.• Se vor da exemple de termeni latini identificabili în diverse domenii de
activitate.
• Redactarea trebuie să aibă coerenţă în exprimarea mesajului,
enunţurile să fie clare.
• Respectaţi normele ortografice, ortoepice şi de punctuaţie!
• Scrieţi lizibil şi folosiţi un registru de comunicare şi un stil adecvate
acestui tip de compunere!
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3.1. Obiectivele unităţii de învăţare
La sfârşitul unităţii de învăţare, studenţii vor fi capabili:
•

să identifice principalele trăsături ale umanismului românesc;

•

să delimiteze literatura de istorie în opera cronicarilor români;

•

să demonstreze importanţa cronicilor în dezvoltarea ulterioară a literaturii române;

•

să recunoască formele incipiente ale poeziei române în scrierile lui Dosoftei şi ale
lui Antin Ivireanul;

•

să evidenţieze rolul lui Dimitrie Cantemir în cultura română.

Deschideri şi perspective
La sfârşitul secolului al XVI-lea limba romană va începe să fie
folosită în cancelaria domnească, semn al biruinţei scrisului în limba
naţională. Limba slavonă, folosită pană atunci cu preponderenţă în
viaţa administrativă şi religioasă (datorită activităţii fraţilor Chiril şi
Metodiu) este, treptat, abandonată, în special după ce Coresi începe
să publice masiv în limba romană. Literatura religioasă şi laică în
limba slavonă a pregătit terenul pentru afirmarea scrisului în limba
romană (trebuie amintite Pripealele lui Filotei, Viaţa patriarhului
Nifon, scrisă de preotul Gavril la cererea lui Neagoe Basarab, scrierile
primilor cronicari Macarie, Eftimie şi Azarie, precum şi cronica
anonimă redactată în vremea lui Ştefan cel Mare).
Nu este posibil să stabilim o dată exactă a începutului scrisului
în limba romană, dar, de cele mai multe ori se vehiculează anul 1521,
anul scrisorii boierului Neacşu din Câmpulung. Cele mai vechi texte în
limba romană sunt Codicele Voroneţean, Psaltirea Scheiană,
Psaltirea Hurmuzachi şi Psaltirea Voroneţeană.
Forma limbii literare prinde contur în textele tipărite de Coresi
(Catehism, Apostolul, Cazanie, Liturghierul, Psaltirea). Coresi era
conştient că se adresează romanilor, utilizează un vocabular bogat,
iar exprimarea este mai expresivă.
Cea mai importantă scriere a momentului rămâne Învăţăturile
lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. Opera domnitorului ia
forma unei expresii tulburătoare ale sufletului românesc frământat de
marile probleme ale existenţei în veacul al XVI-lea. Autorul
concentrează în pagini testamentare sfaturi menite să pregătească un
om complet, capabil să conducă destinul ţării şi pe al său propriu.
36
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Învăţăturile
lui Neagoe
Basarab
către fiul
său
Teodosie,
testament
ideologic

Cartea este împărţită în două părţi unite prin temele abordate, prin
sursele de inspiraţie folosite şi prin filosofia de viaţă. Prima parte
cuprinde istorioare, pilde desprinse mai ales din Vechiul Testament,
iar partea a doua oferă sfaturi pentru domni şi supuşi cu privire la
diverse situaţii de viaţă. Codul moral este dominat de frica şi
dragostea de Dumnezeu. Din această parte se remarcă un discurs
funebru sub forma unei scrisori (Scrisoare către oasele maicii sale)
şi o epopee (Rugăciune la ieşirea sufletului)
Desele interogaţii la adresa sufletului vădesc o preocupare a
oamenilor acelor vremuri cu privire la momentul morţii : „n-ai crezut
niciodată că vei să mori.....” (cuvinte ce amintesc de versurile
eminesciene).
Cartea lui Neagoe se înscrie într-un tip de scrieri care circulau
în epocă, numite scrieri parenetice (de învăţături). E de reţinut că
despre arta de a conduce scria, tot atunci, şi N.Machiavelli
Principele.

3.2. Formarea şi evoluţia umanismului românesc

Umanismul

Umanismul este curentul cultural care, începând cu secolul
al XIV-lea, a promovat o nouă concepţie despre om, redând acestuia
încrederea în propriile forţe, ridicându-l din genunchi şi îndrumându-l
spre cercetarea orizonturilor largi ale lumii şi ale vieţii.
Puternicul
său
suflu
a
însemnat,
în
consecinţă,
redescoperirea marilor valori umanitare ale antichităţii, promovarea
certitudinii istoriei, dezvoltarea învăţământului, triumful tendinţelor
către cunoaştere etc.
La români, ideile umaniste au pătruns destul de târziu,
Nicolaus Olahus fiind, în acest sens, deschizătorul de drumuri.
Lucrarea sa, Hungaria, susţine conştiinţa unităţii etnice a românilor.

Caracteristicile
umanismului
românesc

Însă abia în secolul al XVII-lea s-au creat condiţiile necesare
ca umanismul să prindă rădăcini fireşti în cultura română, cărturarii
acestei epoci impunând autentice direcţii culturii noastre. Într-o primă
generaţie, Udrişte Năsturel a creat importante instituţii umaniste, iar
Grigore Ureche a devenit primul nostru istoric. A doua generaţie a
inclus mari erudiţi: Nicolae Milescu, Dosoftei, Miron Costin,
Constantin Cantacuzino (cărturarul călător prin lume, întemeietorul
poeziei noastre culte, umanistul cel mai autentic, politicianul). Tot
acum s-a impus, sinteză a umanismului românesc şi a întregii
noastre culturi vechi, deschizând drum lumii moderne, Dimitrie
Cantemir.
În epoca umanismului românesc cele mai importante idei
vehiculate au fost originea latină a limbii şi a poporului şi ideea
continuităţii în spaţiul carpato-danubiano-pontic. O altă idee specifică
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umanismului românesc a fost aceea a rolului civilizator şi moralizator
al cărţii tipărite, iar recuperarea istoriei constituia reconstituirea
identităţii de neam şi punctul de referinţă al viitorului. M.Costin,
preluând o idee a lui Aristotel, vorbea despre modelarea fiinţei umane
prin cartea de istorie.
Pentru că umanismul îşi manifestase încrederea absolută în
perfectibilitatea omului, susţinătorii lui vor aspira spre nişte modele
demne de urmat. În cultura română modelul principelui apare în
Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie şi în
cronicile lui Grigore Ureche(modelul eroului) şi M. Costin.( modelul
înţeleptului).
Fără îndoială că filonul umanist al culturii nu se opreşte în
epoca lui Cantemir; I.H. Rădulescu şi Kogălniceanu, Haşdeu şi N.
Iorga, G. Călinescu şi V. Pârvan îi vor conferi, în continuare,
perspective pentru permanenţă.
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Test de autoevaluare 1

Prezentaţi şi comentaţi trăsăturile umanismului românesc.
Veţi avea în vedere: revirimentul spiritual produs de Renaştere, orientările
umanismului european, principalii reprezentanţi ai umanismului românesc şi
particularităţile renaşterii culturale româneşti.
Răspunsul va putea fi încadrat în spaţiul rezervat în continuare.
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3.3 Cronicarii; istoriografia ca bază pentru literatura cultă

Istoria ca
model etic
la cronicarii
moldoveni

Cronicarii au avut o valoroasă contribuţie cu deosebire în
domeniul istoric. Ei au subliniat pentru prima dată la noi necesitatea
scrierii istoriei (“să rămâne feciorilor şi nepoţilor; să le fie învăţătură,
despre cele răle să se ferească şi să se socotească, iar despre cele
bune să urmeze şi să se înveţe şi să se îndirepteze” — preciza
Grigore Ureche).
Ei şi-au asumat libertatea propriilor gânduri şi sentimente,
apropiindu-se de istorie cu conştiinţa responsabilităţii faţă de adevăr.
„Scrisoarea este un Iucru vecinicu. Cându ocărăsc într-o zi pre cineva,
iaste greu a răbda; dară în veci?

Responsabilitatea
autorului

„Eu voi da seamă de ale mele câte scriu” — îşi definea ferm
Miron Costin poziţia de istoric, refuzând „a scrie ocară vecinică unui
neam” (De neamul moldovenilor). Prin urmare, informaţiile nu se
preiau la întâmplare, ci se confruntă după diferite izvoare, spre a se
putea alege adevărul istoric. S-a conturat astfel ceea ce astăzi se
numeşte cercetarea critică a izvoarelor istorice, acţiune specifică, de
altfel, umaniştilor europeni. Gr. Ureche, M. Costin, I. Neculce şi
cronicarii munteni definesc valoarea multiplă a istoriei: documentară,
instructivă, educativă, ca izvor de inspiraţie.
M. Costin afirma, cu convingerea omului integrat pe deplin
conştiinţei de neam: “Letopiseţele nu sântu numai să le citească omul,
să ştie ce au fost în vremi trecute, ce mai multu să hie învăţătură ce
iaste bine şi ce iaste rău şi de ce să se ferească şi ce va urma hie
cine...”. Deci cunoaşterea istoriei trebuie să consemneze deopotrivă
instruire şi educaţie. Istoriografia presupune date şi fapte (pentru
Moldova — între anii 1359-1743; pentru Ţara Românească — între
1290-1729), prezentând scene şi modele umane (la Podul Înalt,
Călugăreni şi Stănileşti, cu Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul şi Dimitrie
Cantemir), secvenţe ale luptei pentru independenţa naţională şi
dreptate socială. Profund umanişti, cronicarii se adresează
oamenilor, cerându-le să cunoască istoria neamului, preluând în
mod critic datele, faptele şi modelele, spre a se modela pe ei înşişi, în
perspectiva evoluţiei ulterioare a acestui neam românesc.

Identitatea
poporului
român în
context
universal

40

De aceeaşi factură profund umanistă este preocuparea
cronicarilor de a stabili identitatea poporului român în context
universal. Grigore Ureche prelungeşte cumva ideea lui N. Olahus,
ajungând la concluzia că — românii —„toţi de la Râm se trag”. La
rândul său, M. Costin va dezvolta o observaţie asemănătoare,
cercetând problema originii românilor mai în profunzime, căutând
argumente şi ajungând la lucrarea cu caracter incipient ştiinţific, De
neamul moldovenilor. Argumentele sale sunt în acelaşi timp
ştiinţifice, lingvistice, arheologice şi etnografice. El „porneşte” istoria
românilor „de la descălecatul ţărilor cel dintâi de Traian Împăratul
Râmului, cu câteva sute de ani peste mie trecute”, spre a
demonstra romanitatea poporului nostru, latinitatea limbii, originea
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comună şi unitatea românilor din cele trei teritorii de atunci,
continuitatea lor pe aceste meleaguri şi spre a aprecia, în plus,
importanţa elementului autohton în procesul formării poporului român.
Sentimentul originii, continuităţii şi nobleţei noastre ca neam a
fost declarat mai apoi de D. Cantemir în Hronicul vechimei romanomoldo-vlahilor.
Istoriografia şi umaniştii au avut o însemnătate deosebită în
procesul formării bazelor literaturii noastre naţionale. Dosoftei şi M.
Costin au deschis drumurile versificaţiei, cu elementele incipiente ale
contextului literar-artistic. De fapt, ei au dovedit conştiinţă estetică,
compunând cu bună ştiinţă opere după rigorile scrisului literar. Nu se
poate omite mai ales faptul că Viaţa lumii de M. Costin este
primul nostru poem filosofic.

Formele
incipiente
ale poeziei

În Plângerea lui Ieremia de ţara pierdută, Dosoftei a găsit
un cântec corespunzător regretului său incomensurabil pentru
Moldova părăsită. Psalmul următor este unul dintre cele mai
frumoase, traduse în versuri devenite populare:
„La uşa Vavilonului /Jelind de ţara domnului / Acolo şezum şi
plânsăm / La vorovoadă de ne strânsăm / Şi cu inimă amară...”.
După modelul versului popular de 6, 7 şi 8 silabe, Dosoftei scrie
câţiva Psalmi admirabili „fiind un poet cu simţul auditiv” (Istoria
literaturii române, vol. 1, Ed. Academiei). „Domnul stătu crai în ţară”
devine colind în culegerea lui Anton Pann — versurile grăiesc despre
naşterea Mântuitorului nostru: „Pre vârfuri de munte / S-aud glasuri
multe / De buciume mare, cu naltă strigare, / Că s-au suit Domnul ? /
Să-l vază tot omul. / Cântaţi din lăute / În zicături multe.” În Viaţa lumii,
Miron Costin cântă melancolic fragilitatea vieţii omului: „Trec zilele ca
umbra, ca umbra de vară / Cele ce trec nu mai vin, nici să întoarcă
iară / Ce nu petrece lumea şi-n ce nu-i cădere?”. Alte stihuri
evidenţiază tema regretului că viaţa trece, că toţi oamenii sunt egali
în faţa morţii: „Moartea vrăjmaşă într-un chip calcă toate casă, /
Domneşti şi împărăteşti, pe nimeni nu lasă / Pre bogaţi şi săraci, cei
frumoşi şi tare, / O, vrăjmaşă, prieten ea pre nimeni nu are.”
Lucrările istoriografice includ primele noastre elemente de
literatură artistică. Grigore Ureche realizează portretul literar aI lui
Ştefan cel Mare, portret care devine model al acestui fel de expunere
literară pentru viitorime. Dacă el pune accent cu deosebire pe verb,
Miron Costin va folosi mai ales adjectivul, propunând primele noastre
descrieri (memorabile sunt viziunea năvălirii lăcustelor şi scena
revoltei populare împotriva boierului Batişte Veveli).
Grigore Ureche se aşează mereu în judecarea faptelor istorice,
dintr-un punct de vedere înalt — şi găseşte expresia sugestivă,
uneori chiar artistică. Petru Rareş „şi-au plecat capul sub talpele”
sultanului, Iliaş turcitul „din afară se vede pom înflorit, iar dinăuntru lac
împuţit”, turcii în lăcomia lor neistovită „de ce le dai mai mult, de ce îţi
fac mai multă nevoie...”. Cronicarul realizează portrete în Iinii sobre:
Domnul Ştefan cel Mare este zugrăvit cu defectele şi calităţile lui de
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Portretul
literar în
opera lui
G.Ureche

M.Costin şi
portretul în
mişcare

Apariţia
povestirii
literare

om, cu aureolă de „sfânt” — ca în fantezia poporului (pentru vitejie,
înţelepciune, fiind un vajnic apărător al ţării):
„Fost-au acesta Ştefan Vodă om nu mare de statu, mânios şi
de grabă vărsătoriu de sânge nevinovat, de multe ori la oaspete
omorârea fără judeţu. Amintrilea era om întreg la fire, neleneşu, şi
lucrul său îl ştia a-l acoperi, şi unde nu gândeai acolo îl aflai. La
lucruri de războaie meşter, unde era nevoie însăşi se vârâia, ca
văzându-l ai săi, să nu îndepărteaze. Şi pentru aceia raru războiu de
nu biruia. Şi unde-l biruia alţii, nu pierdea nădejdea, că ştiindu-se
căzut jos, se ridica deasupra biruitorilor...” În alcătuirea portretelor
Ureche preferă portretul moral în care observaţiile de ordin moral se
corelează cu predilecţia pentru amănuntul sugestiv.
La Miron Costin, naraţiunea, portretele şi tablourile descriptive
sunt pline de nerv, exprimă ideea şi sentimentul: „Şi dacă s-au
apropiat boierii, le-au zis Alexandru Vodă cu lacrămi: <<Mă rog
pentru fiul meu, Radul Vodă, să-l lăsaţi viu. ...‚.„ Pentru Ştefan Tomşa
omorurile deveniseră spectacole, scene tragi-comice. Călăul era
gâde şi măscărici: „Are un ţigan calo (călău), ce să zice pierzătoriu
de oameni, ţigan gros şi mare de trup. Acela striga de multe ori
înaintea lui, arătând pe boieri: .‘S-au îngrăşat, doamne, berbecii,
buni sunt de giunghiat.” Invazia lăcustelor e un tablou de infern
dantesc, negura pustiitoare înspăimântată: Unde poposeau ziua şi
unde se lăsau peste noapte„rămânea pământul negru, împuţit. Nice
frunze, nice pai, ori de iarbă, ori de semănătură, nu rămânea”, „Câteva
zile au fost acea orgie. . .dem părţile de gios în sus mergea.”
Ion Neculce face, la rândul său, trecerea de Ia naraţiunea
istorică la povestirea literară propriu-zisă. De fapt, el este primul
nostru povestitor, iar „scenele” letopiseţului său dovedesc o perfectă
mânuire a tehnicii narative şi a limbajului literar-artistic. Nu în zadar,
Creangă şi Sadoveanu îşi vor căuta obârşiile scriitoriceşti la Neculce.
Patriotismul lui Neculce nu se exprimă în declaraţii, ci în
„strigăte de durere psalmodice”: „Oh! oh! oh! vai, vai di ţară! Ce vremi
cumplite au agiunsu şi la ce cumpănă au cădzutu. Doar Dumnezău di
a face milă, pre cum au făcut ca iztrailitenii, cu Moisei proroc, de-au
despicat Marea Roşie. ..”
Forţa sa narativă se afirmă prin episoade povestite gradat, cu
amănunte, cu coloratură afectivă. Bătălia de la Stănileşti (1711, dusă
de ruşi şi de Dimitrie Cantemir împotriva turcilor) se derulează în
pagini memorabile. Turcii erau ca „o noajă de lupi într-o turmă de oi”,
dar au fost răzbiţi de obuzul rusesc, „au fost doborâţi cu foc, ca şi
cum i-ar mătura cu o mătură”. „Şi au început a bate pe vrăjmaş, cât
întunecasă lumea, de nu se vede om cu om, şi să vede numai para
ieşie din pusci. Ca şi cum ar arde un stah mare, trestie, pe nişte vânat
mare, aşe se vede focul ieşit din pusci (...) Mare este omul, iar la
război pre mică-i este ţinta…”
„Limba în care scrie Neculce, este graiul Moldovei de Nord,
unde cronicarul s-a născut şi a trăit cea mai mare parte a vieţii sale”;
“din punct de vedere stilistic, Neculce se aseamănă cu Ion Creangă,
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în sensul că amândoi utilizează modul povestirii populare”; „la
Neculce e creaţie genuină în spirit popular, liberă de orice canon”. O
samă de cuvinte, cele 42 de legende aşezate la începutul
Letopiseţului Ţării Moldovei încântă cititorul prin teme, motive,
imprevizibil, haz etc. „Ceea ce face farmecul legendelor lui Neculce
este conţinutul lor educativ, fără ostentaţie, sau cumpănit anecdotic,
epicul bătrânesc, naraţiunea simplă, populară...” (citate din Istoria
literaturii române, vol. 1, Ed. Academiei).
În legendele despre Ştefan cel Mare, Neculce (ca un
romancier) tipizează, dar, „tipizând nu pierde din vedere trăsăturile
individuale, concret-istorice, ceea ce-l menţine în limitele adevărului şi
în acelaşi timp ale artei”, „tablourile de epocă, detaliile de decor,
indicaţiile ceremoniale — nu sunt lipsite de fast, pitoresc” (Al. Piru). În
concluzie, în Psaltirea pre versuri a lui Dosoftei şi în Viaţa lumii de M.
Costin, în Letopiseţele lui Gr. Ureche, M. Costin şi I. Neculce sunt
prezente imagini artistice şi procedee de stil care prefaţează ceea ce
mai târziu se va numi universul operei literare autentice.

Cronicarii
munteni

Cronicile –
izvor de
inspiraţie
pentru
literatura
cultă

La rândul său, istoriografia munteană adaugă stilul polemic, iar
Stolnicului Constantin Cantacuzino îi datorăm o încercare de
reconstituire ştiinţifică a începuturilor neamului românesc Istoria Ţării
Româneşti. În vreme ce cronicarii moldoveni au considerat o datorie
patriotică de a-şi continua opera unul celuilalt, cronicarii munteni
(Radu Popescu, Radu Greceanu, Stolnicul Constantin Cantacuzino)
iau totul de la început, în funcţie de interesul partidei boireşti din care
fac parte. Autorul Letopiseţului Cantacuzinesc şi al cronicii cunoscută
sub titlul Anonimul brâncovenesc, împreună cu Radu Popescu pun
bazele unor linii specifice prozei munteneşti.
Nu se poate omite, fără îndoială, importanţa istoriografiei ca
izvor de inspiraţie pentru literatură. Odată descoperite, de
Kogălniceanu spre exemplu, cronicile au devenit pentru scriitori un
rezervor preţios de teme, personaje şi subiecte. Din Letopiseţul lui
Ureche s-au inspirat C. Negruzzi (în nuvela „ Alexandru Lăpuşneanu”),
V. Alecsandri (în poemul „ Dumbrava Roşie” şi în drama DespotVodă), Delavrancea (în drama „Apus de soare” şi în întreaga trilogie
a Moldovei), Sadoveanu (în romanele „Fraţii Jderi”, „Şoimii”, „Nicoară
Potcoavă”). Cronica lui M. Costin i-a stimulat pe Haşdeu, N.Gane, M.
Sadoveanu (pentru „Neamul Şoimăreştilor”). Letopiseţul lui Neculce
(precedat de „O samă de cuvinte”) i-a inspirat pe Asachi şi
Alecsandri, pe Bolintineanu şi Sadoveanu. Portretul lui Ştefan a trecut
ca un fir conducător, de la Gr. Ureche, Ia Delavrancea şi Sadoveanu.
Scena revoltei din Letopiseţul lui M. Costin se transfigurează în
memorabilul moment „Capul Iui Moţoc vrem!” din nuvela „Alexandru
Lăpuşneanu” de C. Negruzzi. La rândul Ior, cronicarii munteni, cu
tonul Ior vehement polemic, cu tendinţa de satiră şi caricaturizare, au
influenţat pamfletul românesc de mai târziu (reprezentat de I.
Heliade Rădulescu, Haşdeu, N. D. Cocea, T. Arghezi etc.).
Toţi creatorii de „limbă veche şi-nţeleaptă”, au servit ca modele
de expresie pentru literatura cultă, în sensul reprezentării “culorii”
istorice; ca atare, arhaismele s-au impus drept instrumente de lucru
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eminamente necesare pentru scriitorii inspiraţi de istorie.
Într-adevăr, cronicarii şi-au manifestat umanismul şi
patriotismul din perspectivă multiplă: prin concepţii şi argumente, prin
realizări şi mesaje. Tocmai de aceea scriitorii de mai târziu au putut
descoperi în operele lor temeliile culturii noastre şi baza conştiinţei
culturale româneşti.
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Test de autoevaluare 2

Realizaţi o compunere cu titlul „Portretul lui Ştefan Cel Mare” pornind de la cel
realizat de Grigore Ureche.
Înainte de redactare, recitiţi portretul literar realizat de Grigore Ureche.
Comentaţi fiecare trăsătura evidenţiată de cronicar.
Răspunsul va putea fi încadrat în spaţiul rezervat în continuare.
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3.4 Lirica religioasă: Dosoftei şi Antim Ivireanul

Unii din
psalmii
versificaţi
au pătruns
în literatura
populară
sub formă
de „cântece
de stea”

Dosoftei (1624-1693), “ctitorul poeziei româneşti” (E.Negrici),
creează cel mai important moment de versificaţie cultă din literatura
română veche. Principala operă a sa care a văzut lumina tiparului
este Psaltirea în versuri, care apare în 1673. crescut în mediul
cultural al Poloniei, unde poezia ajunsese la o mare perfecţiune sub
pana poetului umanist Jan Kochanowski, mitropolitul Dosoftei are o
deosebită atracţie pentru versificaţie. Importanţa Psaltirii pentru
literatura noastră veche este foarte mare. Cu toate defectele de
limbă şi de formă, cartea a avut o circulaţie spectaculoasă. Psaltirea
în versuri a fost cea dintâi operă mare versificată în limba română şi
nu reprezintă o simplă transpunere a psalmilor lui David . Textul
biblic recreat prilejuieşte întâlnirea a două sensibilităţi poetice, a
vechiului şi a noului psalmist, pe fondul aceleiaşi puternice credinţe.
Psalmii versificaţi inspiră încrederea în vigoare limbii româneşti, care
de atunci devine capabilă de a imprima în melodia cuvântului toată
gama sensibilităţii sufletului românului: “ Către tine am nădejde/
Doamne, cându-s în primejdie/ Şi să nu-mi vie stideală/ Preste veaci
sminteală/ Ci cu a ta dereptate/ Să mă scoţi dun greutate.”
Dosoftei este preocupat de căutarea cuvântului celui mai
potrivit, de identificarea resurselor stilistice care atrag atenţia. A
preluat termeni şi imagini din limba populară, a calchiat din alte
limbi, a creat termeni noi şi a impus o topică şi o ritmicitate aparte
care dau versurilor sale farmec. Rugăciunea şi pamfletul, bucuria şi
tristeţea, râsul şi plânsul se întâlnesc toate în psalmii lui Dosoftei,
înfăţişând tabloul viu al unor stări umane deseori contradictorii.

Dosoftei
redă în
versuri
atmosfera
din Moldova

Culegerea
cuprinde 28
de predici
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Este remarcabilă reuşita autohtonizării imaginii, Dosoftei
dorind să creeze o atmosferă specifică.
Mitropolitul Dosoftei inaugurează o formulă poetică foarte
apreciată. Psalmul, ca specie literară se va afla în atenţie lui
Al.Macedonski, L. Blaga, V.Voiculescu, T. Arghezi. Opera lui
Dosoftei a găsit o modalitate de a dialoga cu divinitatea, prin
intermediul căreia omul încearcă să găsească răspunsuri la marile
sale întrebări existenţiale.
Antim Ivireanul (1660-1716) este unul dintre cei mai
străluciţi reprezentanţă ai oratoriei noastre religioase. Opera
principală a lui Antim sunt predicile sale, rostite la diferite sărbători şi
ocazii, adunate într-o colecţie sub denumirea de Didahii. Prin
această scriere el ridică omilia la rang de eseu teologic, de operă
literară. Predicile ţinute de Antim în timpul domniei lui
C.Brâncoveanu şi Şt. Cantacuzino sunt fără egal în literatura
noastră veche, dovedind că stăpâneşte la perfecţie arta oratoriei,
structurându-şi discursul pe un registru impresionant de efecte (
solemnitate, persuasiune, abstractizare, exaltare, capacitatea de a
oferi exemple concrete). Ura sa împotriva turcilor, a lăcomiei şi a
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nedreptăţii îşi va găsi ecou în majoritatea cuvântărilor sale, şi Antim
nu va pierde nici o ocazie pentru a le înfiera.

Antim
foloseşte
metafora
“stăpână a
mării”,
regăsită în
poezia lui
Eminescu
Cele mai
reuşite predici
sunt cele de
la Duminica
Floriilor şi de
la Duminica
Vameşului şi
Fariseului

Din predicile mitropolitului reiese tabloul unei societăţi
zguduite de comploturi şi de răsturnări de situaţii neaşteptate, de tot
felul de trădări ale legii morale : „ Nu spunem strâmbătăţile ce facem
totdeauna, clevetirile, voile vegheate, făţăriile, vânzările şi pârile ce
facem altora...”. Nu de puţine ori indignarea lasă loc îndemnului spre
îndreptare, multe pasaje devenind adevărate poeme în proză.
Registrul stilistic folosit de Antim este impresionant, la loc de cinste
aflându-se de interogaţia retorică, antiteza, dialogul, repetiţia şi
ironia.
Imaginile creionate de Antim sunt atât de clare şi puternice
încât se pot extrage de aici moravurile societăţii româneşti de pe la
începutul secolului al XVIII-lea. Fără îndoială, Antim a avut talent
oratoric; el rupe cu rutina predicii vechi, cu frazeologia veche
bisericească; predica lui este vie şi vorbeşte despre necesităţile
societăţii contemporane într-o satiră biciuitoare. Credinţa în puterea
cuvântului de a corecta răul din lume este reîntâlnită, mult mai târziu
la T.Arghezi.
Pentru a concluziona, putem afirma cu tărie că literatura
religioasă a secolului al XVII-lea şi începutul celui de-al XVIII-lea a
avut un rol decisiv în formarea limbii române literare. Primele
preocupări pentru statutul limbii şi pentru expresivitate se regăsesc
în predosloviile cărţilor de cult, cunoscând o înflorire neaşteptată în
scrierea lui Dosoftei şi cea a lui Antim Ivireanul.
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Test de autoevaluare 3

Demonstraţi în 20-25 de rânduri că primele imagini şi structuri poetice româneşti
se regăsesc în scrierile religioase ale lui Dosoftei şi Antim Ivireanul.
Se va avea în vedere crearea primelor metafore, comparaţii şi utilizarea inventarului
stilistic oratoric.
Răspunsul va putea fi încadrat în spaţiul rezervat în continuare.
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3.5 Dimitrie Cantemir – personalitate renascentistă
Cultura noastră n-a numărat prea multe personalităţi
multilaterale. În acest context, Dimitrie Cantemir este primul mare
nume şi va fi continuat în timp de Heliade Rădulescu, Haşdeu, N.
Iorga, G. Călinescu.
Considerat unul dintre cei mai erudiţi umanişti, el s-a situat cu
mult deasupra cărturarilor vremii sale. Şi-a format cultura dinspre
antici către moderni, preluând limba latină drept instrument esenţial
al expresiei, alături de alte limbi de amplu suflu cultural.
D. Cantemir
este
modelul
principelui
renascentist

Cartea este
concepută în
tradiţia
disputei între
spirit şi trup

Deviza sa este extrem de convingătoare: „Sufletul odihnă nu
poate afla până nu găseşte adevărul, carile îl cearcă oricât de
departe şi oricât de cu trudă i-ar fi a-l nimeri.” O mare pasiune
pentru cercetare a fost ajutată de contactul cu cărturari de excepţie,
de şederea la Curtea Otomană în timpul căreia a avut privilegiul
descoperirii unor înalte valori universale.
Cărturar umanist, deschis către lume şi progres, D.
Cantemir a prefigurat iluminismul şi nu în zadar, Şcoala Ardeleană
şi-l va lua ca model şi inspiraţie.
Multitudinea preocupărilor lui Cantemir face practic imposibilă
demarcarea strictă a valenţelor personalităţii sale. A fost în acelaşi
timp savant şi istoric, muzicolog şi literat, cercetător al limbii şi al
folclorului, filosof şi pătrunzător în sistemul religiilor.
Pentru ştiinţă, el s-a impus prin credinţa în cercetare, în
pătrunderea marilor taine ale lucrurilor, ale lumii şi ale universului
întreg. A realizat o fizică, cercetând dinamica lucrurilor. De aici, s-a
lansat în filosofie şi a scris o metafizică. Mai departe, a pus
filosofia sub semnul dialogului platonician, iar creaţia sa —
Divanul sau Gâlceava înţeleptului cu lumea sau giudeţul
sufletului cu trupul — subliniază superioritatea vieţii spirituale
asupra celei biologice. Ideile filosofice ale marelui cărturar se
regăsesc cu deosebire în Imaginea ştiinţei sacre, în Logică, în
Sistema religiei mahomedane.
De bună seamă că cea mai mare contribuţie o are
Cantemir în domeniul istoric. Venind pe direcţia deschisă de
cronicari, el descoperă ştiinţa istoriei pentru români şi realizează
monografii asupra unor personalităţi (Viaţa lui Constantin
Cantemir, Evenimentele Cantacuzinilor şi Brâncovenilor).
Lucrarea sa esenţială în domeniu este Hronicul vechimei a
romano-moldo-vlahilor, unde planul extrem de vast şi larga
informaţie prelungesc o temă îndelung disputată de cronicarii
moldoveni— originea şi continuitatea tuturor românilor în teritoriu.
Cantemir afirmă că „sunt moşii şi strămoşii noştri, a moldovenilor, a
muntenilor, a ardelenilor şi a tuturor oriunde se află, a românilor,
precum şi singur numele de moşie ne arată... şi limba cea
părinteasca... nebiruit martor ne este”. Valoroasă pentru vasta ei
documentare, lucrarea demonstrează existenţa unui vechi stat
independent.

Proiectul pentru Învăţământul Rural

49

Umanismul şi Renaşterea în cultura română

La vremea
respectivă
cartea a
constituit o
revelaţie
pentru
Occident

Dimitrie Cantemir a avut în vedere şi evoluţia universală,
propunând o amplă Istorie a Imperiului Otoman — între „creştere şi
descreştere”. Depăşindu-şi înaintaşii, Cantemir nu mai explică
fenomenul istoric prin voinţa forţei divine (precum cronicarii), ci dă
atenţie cauzalităţii: „Nici un lucru fără pricină să se facă nu se poate.”
Descriptio Moldaviae este prima noastră lucrare
monografică asupra Moldovei. Ea se structurează pe trei părţi:
prima are în vedere geografia ţării (aşezare, relief, floră, faună,
localităţi) şi propune prima noastră hartă. A doua prezintă
organizarea administrativă şi politică. În ultima parte găsim
interesante detalii despre limbă, tradiţii, religie. Dimitrie Cantemir
reia problema latinităţii limbii române, vorbind pentru prima dată
despre diferenţierile dialectale. La un alt nivel, el se referă — tot
pentru prima dată — la obiceiul naţional al oraţiei de nuntă.
Lucrarea este meritorie atât pentru documentata descriere
geografică şi politică, cât şi pentru pertinentele comentarii
etnografice şi folclorice. De fapt, D. Cantemir este primul nostru
cărturar care preia în sfera cercetărilor etnografia şi folclorul. O
face cu o vibrantă dragoste de ţară şi, de multe ori, cu autentice
virtuţi literare.
D. Cantemir scrie cu mândrie despre Moldova, dorind să
impună străinătăţii imaginea unui popor viteaz şi a unei ţări bogate.
Îşi propune o strictă obiectivitate.
Capitolul Despre năravurile moldovenilor semnalează
„cusururile care-i sluţesc”, dar şi luminile. Moldovenii sunt
„cutezători, semeţi”, „glumeţi şi veseli”, dornici „să petreacă în
ospeţe”. Oşteni pricepuţi, „întind bine arcul”, „poartă cu îndemânare
suliţa”, deşi arma preferată este „paloşul”. Unele defecte ar fi —
lenevia şi faptul că „nu sunt iubitori de învăţătură”. (Timpul măsurat
în secole dezminte, bineînţeles, această observaţie făcută de
Cantemir.) Tradiţionala ospitalitate impresionează: „de cea mai
mare laudă; căci deşi foarte săraci din pricina învecinării cu tătarii,
totuşi nu se dau înapoi niciodată să dea mâncare şi găzduire unui
oaspete şi-l adăpostesc fără .plată timp de trei zile, împreună cu
calul său. Pe străin îl primesc cu faţa voioasă, ca şi când le-ar fi fost
frate sau altă rudenie. Unii aşteaptă cu masa de prânz până la al
nouălea ceas din zi (...) ca să nu mănânce singuri.”
Jugul otoman, dar şi şerbia i-au sărăcit pe ţărani — arată
D. Cantemir. „Răzeşii din pricina sărăciei şi-au vândut moşiile
strămoşeşti”; „Dintre toţi ţăranii şerbi, câţi sunt pe lume, cei mai
nenorociţi aş crede că sunt ţăranii moldoveni — dacă bogăţia
pământului şi a recoltelor, chiar fără voie, nu i-ar mântui de mizerie”;
Tirania turcească „apasă foarte greu pe Moldova.”
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Obiceiurile
moldovenilor

Natura
descrisă
plastic

Bogatele tradiţii exprimă fantezia şi spiritul creator al
moldovenilor: hora, paparudele, drăgaica, zburătorii, oraţia de
nuntă, căluşarii ş.a. „Căluşarii se adună o dată pe an şi se îmbracă
în straie femeieşti. În cap îşi pun cunună împletită din pelin şi
împodobită cu flori (...). Toţi au în mână câte o sabie fără teacă, cu
care ar tăia îndată pe oricine au cuteza să le dezvelească obrazul
(...). Căpetenia cetei se numeşte “stariţ”, al doilea “primicer”. (...).
Căci ei au peste o sută de jocuri felurite şi câteva aşa de
meşteşugite, încât cei ce joacă parcă nici nu ating pământul şi parcă
zboară în văzduh. În felul acestea petrec cele zece zile între Înălţarea
la cer a lui Hristos şi sărbătoarea Rusaliilor şi străbat toate târgurile
şi satele, jucând şi sărind… „Oraţia de nuntă este rostită de
staroste; transfigurarea, alegoria, scenariul solemn reliefează
sensibilitatea creatorului anonim — poporul: “Moşii şi strămoşii
părinţilor noştri, umblând la vânat prin codri, au dat peste ţara în
care locuim noi acum şi în ţara asta trăim, ne hrănim şi ne întărim
cu laptele şi mierea ei. Îmboldit de pilda lor, măritul boier cutare, în
timp ce umbla după vânat pe câmpii, prin codri şi prin munţi, a dat
de o ciută, care, sfioasă şi cuminte, nu i-a îngăduit să-i vadă faţa ei,
a luat-o la fugă şi s-a ascuns. Am pornit pe urmele ei, care ne-au
adus până la casa aceasta; de aceea va trebui sau să ne daţi sau
să ne arătaţi încotro a fugit vânatul pe care 1-am gonit cu osteneală
şi sudoare din pustietăţi.”
Bogăţiile neasemuite, păduri, lunci, ape, ogoare, livezi, vânat
ales — fac din Moldova un tărâm edenic. „Ierunca are o carne
foarte gingaşă şi albă, şi la gust întrece potârnichile şi chiar
fazanii.” Frumuseţile dau impresia unui tărâm de basm. Astfel,
descrierea Ceahlăului, a muntelui mitologic, este conturată prin
elemente vizuale, de perspectivă, cromatice şi auditive. Măreţiei
geologice, în nemişcarea sa, i se adaugă şi filonul de apă, semnul
dinamicii, mişcării şi aI sunetului. Plasticitatea imaginilor artistice şi
comparaţiile dau pregnanţă tabloului unitar. “Cel mai înalt dintre
munţi este Ceahlăul, care, dacă ar fi intrat în basmele celor vechi,
ar fi fost tot atât de vestit ca Olimpul, Pindul sau Pelias. Este
aşezat în părţile Neamţului, nu departe de izvorul Tazlăului, iar
mijlocul lui este acoperit de zăpezile veşnice; pe vârful lui, însă, nu
se găseşte nici pic de nea, fiindcă pare să fie deasupra norilor de
zăpadă. Din vârful său, care se înaltă ca un turn, se prăvale un
pârâu foarte limpede, ce se năpusteşte cu mare larmă peste stânci
şi se varsă în Tazlău. Drept în vârf se vede o statuie străveche de
cinci coţi, înfăţişând, de nu mă înşel, o bătrână cu douăzeci de
mioare”.
Descrierea Moldovei, prin accentuarea originii romane a
poporului şi a limbii române, continuă şi dezvoltă ideile cronicarilor
noştri. Dimitrie Cantemir nu trăieşte mândria că strămoşii noştri —
romanii — sunt cuceritorii lumii, ci (într-o viziune nouă, originală)
încearcă sentimentul măreţiei că strămoşii noştri sunt creatori de
civilizaţie. Conceptul de civilizaţie este, în opera lui, cel umanist. „Şi
încercarea lui de a alcătui o limbă literară este un reflex umanist.”
(Istoria literaturii române, Ed. Academiei).
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Test de autoevaluare 4

Realizaţi o compunere cu titlul ”Obiceiurile romanilor in trecut si azi”.
Înainte de redactare revedeţi obiceiurile evocate in Desciptio Moldavie.
Apreciaţi in ce masura aceste obiceiuri au fost si au rămas in zona in care va aflaţi.
Răspunsul va putea fi încadrat în spaţiul rezervat în continuare.
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3.6 Dimitrie Cantemir – opera literară

Scara
numerelor
şi cuvintelor
ieroglificeşti
tâlcuitoare

Opera literară a marelui cărturar este constituită cu
deosebire de Istoria ieroglifică. Ea a fost catalogată de unii
cercetători drept „cel dintâi roman românesc de realitate istorică”
(N. Iorga). S-a afirmat chiar că ar fi roman social-filosofic cu
caracter patriotic, apropiindu-se de pamfletul politic. Fără îndoială
că Istoria ieroglifică este lucrare alegorică (un fel de fabulă de
vaste proporţii) ce înfăţişează o întreagă epocă (începutul secolului
al XVIII-lea) sub semnul „luptei dintre inorog şi corb”, pătrunzând de
fapt epoca respectivă în toate sensurile sale. „Semnele”
(hieroglifele) esenţiale ale lui Cantemir sunt animale care
simbolizează rivalitatea dintre familia Cantemireştilor şi cea a Iui
Brâncoveanu, cu prelungire către expunerea relaţiilor dintre
două ţări — Moldova (“Ţara Patrupedelor”) şi Muntenia (“Ţara
Păsărilor”). Acţiunea propriu-zisă a operei este relativ simplă:
Corbul (Brâncoveanu) vrea să-şi extindă influenţa şi asupra
Moldovei şi pune Ia cale urmărirea Inorogului (D. Cantemir). După
câteva situaţii aventuroase, Inorogul este trădat de ai săi, este prins
şi închis. Finalul va anunţa eliberarea lui.
Dar o asemenea acţiune îi permite lui Cantemir să pătrundă
realitatea politică a epocii şi nu doar din Moldova şi Muntenia (cu
încrâncenata Iuptă pentru putere, cu aplecarea spre umila condiţie a
poporului de “muşte” sau „albine”, cu prezentarea revoltei “muştelor”
etc.), ci şi din Imperiul Otoman. Spre exemplu, prezintă o impozantă
alegorie care vizează posibila descreştere a acestuia: un uriaş
cazan care fierbe Ia flăcările revoltelor populare şi care foarte curând
ar putea da pe dinafară.

Fragmentul
este
cunoscut
sub numele
de
Plângerea
inorogului

Destul de greoaie la lectură, Istoria ieroglifică are în
partea finală şi un glosar (primul în literatura noastră), căci autorul
a bănuit greutatea înţelegerii “hieroglifelor” sale şi
le-a dat
explicaţiile cuvenite. În literatura medievală se folosea frecvent ca
procedeu literar prezentarea vieţii omeneşti sub formă de povestire
din lumea animalelor. La Cantemir, fantasticul, alegoria au o aură de
originalitate (în formă şi în conţinut). Istoria ieroglifică apare ca un
roman şi un pamflet, în care naraţiunea, fabula, basmul cu
personaje se împletesc cu o profunzime de proverbe, versuri şi
cugetări orientale şi clasice, chiar şi populare româneşti. Opera, în
complexitatea şi originalitatea ei, e “greu de clasificat ca gen
literar”. Proza este ritmată, iar în unele părţi povestirea este expusă
prin versuri. Stările sufleteşti ale Inorogului (Cantemir), întemniţat
datorită uneltirilor duşmanilor săi, sunt exprimate prin comentarii
elegiace ritmate, după cum revolta sa împotriva acestora îmbracă
violenţa blestemului popular: „Munţi, crăpaţi! Copaci, vă despicaţi!
Pieri, vă fărâmaţi! Asupra lucrului ce s-au făcut, plângă piatră cu
izvoară, munţii puhoaie pogoară. Lăcaşele inorogului, păşunele,
grădinile,
cernească-se,
pălească-se,
vestejească-se,
nu
înflorească, nu înverzească, nici odrăslească şi pe domnul lor cu
jeale, prea stăpânul lor negrele suspinând, tânguind, neîncetat să
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pomenească!”. Ochiuri de cucoară “voi limpezi izvoară, a. izvorî vă
părăsiţi şi-n amar să primeniţi!”. Cantemir primeneşte astfel
resursele folclorice pentru efectele emoţionale şi narative ale literaturii
culte. ‘...această operă beletristică se apropie de memorii, îmbrăcate
în forma alegorică cu tendinţa de satirizare a moravurilor şi
personajelor. Fondul ei este adânc real întâmplările, viaţa socială şi
etică.” ( Şt. Ciobanu, Istoria literaturii române vechi)
Toate lucrările lui D. Cantemir propun un stil erudit şi, în
general, retoric. Valoarea lor se impune de Ia nivel amplu
documentar, prin idei progresiste, prin spirit enciclopedic.
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Test de autoevaluare 5

Comentaţi afirmaţia următoare: “ Asistăm, în cazul Istoriei ieroglifice, la un
foarte interesant proces de literaturizare a realităţii obiective.” (Gh. Crăciun,
“Istoria didactică a literaturii române”)
Porniţi de la faptele istorice reale. Apoi luaţi în considerare faptul că Istoria
ieroglifică este o alegorie a unor întâmplări şi personaje reale; este prima
încercare de plasare a realităţii în planul ficţional.
Răspunsul va putea fi încadrat în spaţiul rezervat în continuare.
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4.1. Obiectivele unităţii de învăţare
La sfârşitul unităţii de învăţare, studenţii vor fi capabili:
•

să identifice principalele trăsături ale Iluminismului românesc ;

•

să evidenţieze importanţa momentului cultural Şcoala Ardeleană în dezvoltarea
limbii şi literaturii române ;

•

să indice contribuţia precursorilor liricii moderne româneşti ;

•

să recunoască modelul epopeei în Ţiganiada lui Ion Budai Deleanu.

4.2 Iluminismul românesc în context european
Iluminismul – curent cultural
Iluminismul = luminism sau secolul luminilor
Lumină = cultură, cunoştinţe
Curentul iluminist caracterizează pe plan ideologic şi cultural
secolul al XVIII-lea, punând accent deosebit pe cunoaşterea ştiinţifică,
pe ridicarea popoarelor prin cultură (prin iluminare).
Trăsături:
• Promovează raţionalismul şi materialismul
• Are caracter laic, anticlerical, antifeudal, antidespotic
• Combate fanatismul şi dogmele
• Impune egalitatea între oameni, libertatea
• Susţine emanciparea maselor prin cultură
• Răspândeşte cultura prin şcoli, aşezăminte culturale şi
lucrări de popularizare.
Reprezentanţi şi lucrări definitorii:
• Jonathan Swift (Călătoriile lui Gulliver)
• C. L. Montesquieu (Scrisori persane)
• Voltaire (Candide)
• J. J. Rousseau (Emil sau despre educaţie)
• G. E. Lessing (Laokoon) ş.a:
Concepţiile iluministe în domeniul social şi politic au influenţat
Revoluţia Franceză. Trăsăturile iluministe vor fi preluate în mare parte
şi în modalităţi orientate către realismul secolului al XIX-lea.
Iluminismul a propulsat din plin cercetarea ştiinţifică şi procesul
culturalizării maselor.
Pătrunderea la noi a ideilor iluministe a fost întârziată atât de
dominaţia străină, cât şi de feudalismul autohton. Cărturarii noştri de
la sfârşitul secolului al XVIII - lea şi începutul secolului al XIX- lea s-au
format sub influenţa şcolilor Vienei şi Romei (cei din Transilvania) şi
graţie lecturilor din raţionaliştii francezi şi, în primul rând, celebrei
Enciclopedii îngrijite de Diderot şi D’Alembert (cei din Ţara
58
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Românească şi Moldova). Ei au reuşit destul de greu să se
„emancipeze”, susţinând un iluminism original românesc. Totuşi au
existat multiple „semne” ale acestei originalităţi.
În Ţările Române, influenţele europene au fost extrem de
puternice. Chesani Râmniceanu şi Leon Ghenca au pornit de la
Enciclopedia franceză spre a impune unele concepţii iluministe cu
aplicaţii autohtone. Primul s-a realizat ca filosof al istoriei; celălalt a
încurajat introducerea limbii române în şcoli şi a militat pentru
răspândirea culturii. Tendinţe iluministe au avut, de fapt, scriitorii care
au pus bazele culturii şi literaturii române: Văcăreştii, C.t Conachi,
Dinicu Golescu, I. H. Rădulescu, Gh. Asachi ş.a.

Şcoala
Ardeleană
este o
mişcare
ideologică,
naţională şi
socioculturală

Un loc aparte ocupă situaţia din Transilvania, unde tânăra
burghezie românească, mai dezvoltată datorită deschiderii către
Occident, a propus un iluminism în acelaşi timp politic şi social,
patriotic şi naţional, cultural şi etic — deci un iluminism original faţă de
tot ce realiza Europa şi lumea. Punctul de plecare al atitudinii
iluminismului transilvănean era injustiţia mai vechiului Unio trium
nationum (1437), care frustra românii din Ardeal de drepturi faţă de
aşa-numitele naţionalităţi privilegiate. Contra acestei nedreptăţi se
ridică o adevărată mişcare ideologică, politică, naţională şi socioculturală denumită sugestiv Şcoala Ardeleană, care militează în
primul rând pentru câştigarea drepturilor românilor din Transilvania şi
— în continuare — pentru „iluminarea” poporului prin cultură, sub
permanentul îndemn al antifeudalismului şi raţionalismului.
Programul politic esenţial i-a fost Supplex Libellus Valachorum
Transilvaniae (1791) în care se solicitau drepturi egale pentru români
pe baza unor documente istorice care atestau vechimea şi
continuitatea lor în teritoriu.
Şcoala Ardeleană a inclus practic toţi ideologii şi oamenii de
cultură ai timpului “luminilor” transilvane. Dar corifeii au fost, fără nici o
îndoială, S. Micu, Gh. Şincai, P.Maior, I. Budai-Deleanu. Principiile şi
ideile reprezentanţilor Şcolii Ardelene se regăsesc în lucrări istorice,
Iingvistice şi de cultură generală. Principiul de bază este - fără
îndoială — credinţa în originea şi continuitatea românilor în teritoriu,
alături de încrederea în naţiune şi în cultul libertăţii umane în pofida
dictaturii de orice tip (de la dezumanizare şi până la înjosirea
naţională).

Filosofia
iluministă se
bazează pe
dreptul
natural al
oamenilor

Un atare principiu de excepţie şi-a găsit susţinerea în idei care
au consemnat o autentică bătălie ştiinţifică. Combătând adversarii
românilor în Transilvania, reprezentanţii Şcolii Ardelene au preluat
argumente ale predecesorilor lor. M. Costin şi D. Cantemir sunt citaţi
la loc de frunte, adăugându-li-se argumentări moderne. Samuil Micu,
Gheorghe Şincai şi Petru Maior utilizează descrieri istorice pentru a
demonstra supremaţia originii poporului român faţa cu celorlalte
naţionalităţi. Dar, filosofi iluminişti fiind, ei nu forţează nota, ci susţin
doar impunerea egalităţii în drepturi (conform concepţiei lui S. Micu—
de exemplu — că „toate naţiile fireşti se cuprind în marea naţie a
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neamului omenesc”). Dreptul natural, legea firii devin la corifeii Şcolii
Ardelene principii care ar trebui să guverneze înţelegerea dintre
oameni, naţiuni şi popoare.
Se poate afirma cu precizie că Şcoala Ardeleană a contribuit pe deplin la afirmarea
conştiinţei naţionale. Nu se omite exagerarea sa în deschiderea purismului, dar aceasta
trebuie înţeleasă tot ca o tendinţă patriotică. Reprezentanţii săi au dorit să demonstreze
„nobleţea” românilor şi au ajuns să nege alte elemente care ar fi putut (conform
concepţiei lor) să strice o atare nobleţe (elemente nelatineşti). În ansamblu, Şcoala
Ardeleană cunoaşte două direcţii fundamentale — una pronunţat iluministă şi alta erudită.
De la primul nivel, se urmărea emanciparea poporului şi mai ales a ţăranilor prin
dezvoltarea culturii şi popularizarea ştiinţei. Erudismul Şcolii Ardelene se referă la mulţimea
tratatelor de istorie şi de lingvistică. Dorind să demonstreze Iatinitatea limbii şi poporului
român, reprezentanţii săi fac trecerea de la cronică la istoria autentică, realizează o
primă cercetare autentică a limbii române (Elementa linguae daco-romanae sive
valachicae) şi un dicţionar (Lexiconul de Ia Buda). Argumentele latinităţii sunt ştiinţifice
şi multiple: istorice, filologice şi demografice. În planul limbii, se pune problema adoptării
alfabetului latin în Iocul celui chirilic, se impune cerinţa fixării normelor gramaticale, se
susţine îmbogăţirea vocabularului prin neologisme. De fapt, Şcoala Ardeleană reprezintă
cea dintâi etapă de modernizare a culturii noastre şi se înscrie pe deplin în fluxul
iluminismului european.
Şcoala Ardeleană a creat un climat favorabil în literatură şi nu
în zadar Ion Budai - Deleanu este numit primul poet român de talie
europeană. Opera literară fundamentală a acestuia este Ţiganiada (a
mai realizat şi poemul Trei viteji), sinteză artistică a ideilor iluministe,
prima demonstraţie de valoare a posibilităţilor poetice ale limbii
române, de fapt singura noastră epopee realizată.
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Test de autoevaluare 1

Evidenţiaţi în câteva rânduri rolul Şcolii Ardelene în cultura română.
Veti avea in vedere : influenta iluminismului in Transilvania ;necesitatea organizarii
Scolii Ardelene; reprezentanti, lucrari, idei, exagerari.
Raspunsul va fi incadrat in spatiul de mai jos.

Proiectul pentru Învăţământul Rural

61

Iluminismul în cultura europeana şi românească

4.3 Poeţii Văcăreşti
Activitatea poeţilor Văcăreşti, desfăşurată pe întinderea a trei
sferturi de veac, lasă o moştenire literară însemnată. Ea reprezintă nu
numai o schimbare de mentalitate faţă de încercările anterioare, dar şi
un început de afirmare a spiritului nou în poezie. Desprinderea de
formulele vechi nu este radicală şi nu s-a produs dintr-o dată. Poezia
celor patru Văcăreşti reflectă în nuanţe diferite contradicţiile societăţii
feudale în descompunere.

A scris opt
poezii

Ienăchiţă Văcărescu (1740-1797), considerat multă vreme
autor exclusiv de cântece de lume, este în realitate un poet preocupat
de perfecţiunea speţei umane, un moralist, primul autor român de
maxime în versuri. Poeziile lui Ienăchiţă sunt cuprinse în Observaţii
sau băgări de seamă asupra regulilor şi orânduielilor gramaticii
româneşti şi o caracteristică a lor este relativa dificultate. S-a spus
despre cunoscuta poezie În grădină că ar fi o traducere după Goethe,
însă tratarea motivului este originală:” Într-o grădină/ Lângă tulpină/
Zării o floare ca o lumină/ S-o tai, să strică/ S-o las, mi-e frică/ Că vine
altul şi mi-o ridică.” Ienăchiţă e conştient de pionieratul său pe tărâmul
poeziei româneşti, lucru afirmat în vestitul testament:” Urmaşilor mei
Văcăreşti/ Las vouă moştenire/ Creşterea limbii româneşti/ Ş-a patriei
cinstire”.
Spre deosebire de Ienăchiţă care e un moralist, Alecu
Văcărescu este poet exclusiv erotic. Pentru el dragostea este o lege
a firii la care el este bucuros să se supună. Tonul principal al poeziei
sale erotice este mereu platonic, spiritual, iar proporţiile pe care le iau
chinurile sentimentale ale autorului sunt uimitoare.
Deşi a scris mai puţin, Nicolae Văcărescu nu e lipsit de
vocaţie lirică, poezia sa nefiind cu nimic mai prejos de aceea a tatălui
şi fratelui său. Modelul său este Anacreon şi Petrarca.

200 de
poezii
Nici o
societate nu e
bună dacă nu
e întemeiată
pe adevăr şi
solidaritate.
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Fără a depăşi în întregime modul de viaţă feudal, Iancu
Văcărescu lărgeşte sensibil aria observaţiei, meditaţiei şi autoreflexiei
poetice, reflectând în creaţia sa mai adânc realitatea interioară şi
exterioară, în multe privinţe ca un poet nou, modern. Poezia lui Iancu
este abundentă şi nu poate fi subsumată unei singure direcţii. Cultivă
genul pastoral, se simt şi unele fioruri preromantice, ecouri indirecte
din poezia ruinelor. O zi şi o noapte de primăvară la Văcăreşti sau
Primăvara amorului adună toate noutăţile pe care Iancu Văcărescu
le aducea în poezia română de pe la 1830, sintetizând experienţa
înaintaşilor şi anticipând lirica lui Cârlova, Heliade şi Alexandrescu.
Cântăreţ al ruinelor, al mormintelor, al iubirii şi al naturii, Iancu V. este
şi primul nostru poet de idei.
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Test de autoevaluare 2

Evidenţiaţi contribuţia familiei boierilor Văcăreşti la dezvoltarea poeziei lirice
culte.
Se va avea în vedere: încercarea Văcăreştilor de a modela limba română după diverse
forme de versificaţie; creaţia lor reflectă puternic realitatea social-politică, vorbeşte de
patriotism şi despre spiritul pedagogic constructiv.
Răspunsul va putea fi încadrat în spaţiul rezervat în continuare.
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4.4 Costache Conachi
Anii în care trăieşte Costache Conachi corespund pe plan
istoric etapei de destrămare a feudalismului în ţările române. Funcţiile
pe care le-a ocupat timp de trei decenii i-au servit la acumularea unei
averi uriaşe; a jucat un rol important în elaborarea capitolelor din
Regulamentul Organic prin care se pun premisele viitoarei uniri a
Principatelor.
Scrierea sa a fost cunoscută, având o circulaţie răspândită şi
uneori chiar imitată. A scris versuri originale şi a făcut remarcabile
traduceri în limba română.
Muza sa a
fost
Smaranda
Negri
devenită
Zulnia

Poezia lirică a lui Conachi este închinată aproape exclusive
iubirii, ocupând astfel un loc aparte în istoria literaturii, fiind cel mai de
seamă petrarchizant român.
Este preocupat de problemele de tehnică a poeziei, de metrică
şi de versificaţie. Poezia Meşteşug al stihurilor româneşti reprezintă
prima încercare mai amplă de a studia tehnica versificaţiei.
Amorul din prieteşug este un elogiu adus iubirii, poate printre
primele din literatura română. Moartea Zulniei trezeşte amintiri din
versuri eminesciene:” Ah, te-ai dus, dulce lumină, din zarea ochilor
mei...”
Pentru nivelul de atunci al limbii artistice, Conachi poate fi
considerat unul dintre cei mai reprezentativi poeţi lirici ai perioadei de
început a literaturii noastre, prin încercarea şi uneori reuşita de a fi
creat o poezie remarcabilă.

4.5 Ion Budai Deleanu

Va apărea
în volum
abia în
1925

În perioada în care cultura română nu prezenta nici un alt
text literar notabil (începutul secolului al XIX-lea), Budai - Deleanu
propune o lucrare masivă în versuri (circa 5.000) şi nu de calitate
îndoielnică. Prin urmare, el este deodată un deschizător de drumuri şi
un „vârf de lance” în literatură. Din păcate, opera a dispărut curând,
pentru aproape 100 de ani, neputând influenţa în nici un fel debutul
literaturii noastre artistice.
Ţiganiada este supranumită de autorul său „Poemation eroicomico-satiric” („alcătuit de Leonachi Dianeu”) deoarece epopeea
îmbină perfect fluxul luptelor eroice conduse de Vlad Ţepeş cu
„comicăriile” ţiganilor adunaţi de acesta în tabără şi cu satira
necruţătoare adresată boierimii trădătoare de neam, tiraniei feudale şi
bisericii lipsite de credinţă. În cele două părţi introductive ale operei
(„Prolog” şi „Epistolie închinătoare către Mitru Pirea”), Budai-Deleanu
prezintă modelul urmat (Homer — cu a sa Bătălie dintre şoareci şi
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Este
anagrama lui
Petru Maior

broaşte şi Tasso cu La secchia rapita) şi se plânge de sărăcia limbii
la acea oră — o mare piedică în realizarea respectivei lucrări. Cele
două surse ale compoziţiei au făcut ca Ţiganiada să fie capodopera
genului epic românesc în versuri.
Tratată în 12 cânturi şi un epilog, Ţiganiada urmăreşte
derularea unei acţiuni de proporţii pe două planuri esenţiale: în plan
terestru, urmărind acţiunile lui Ţepeş şi ale eroilor săi, „parada”
ţiganilor, întâmplările acestora în tabără; în plan fantastic, luptele
dintre români şi turci primesc replica în conflictele dintre sfinţi şi draci
(ca şi în Iliada lui Homer, numai că la un nivel „românizat”), iar
călătoria Iui Parpangel în rai şi în iad în căutarea Romicăi, iubita sa
furată de Satana — aminteşte cumva de demersul dantesc din
Infernul şi Paradisul.
Acţiunea propriu-zisă a epopeii este aparent simplă: Vlad Ţepeş
se pregăteşte de război cu turcii şi ordonă adunarea tuturor ţiganilor
într-o mare tabără, ca să nu-l trădeze şi ca să-i aibă strânşi în caz de
necesitate pe front. Intervin mai multe acţiuni complementare (răpirea
Romicăi, căutările disperate ale Iui Parpanghel şi uneltirile dracilor şi
ale sfinţilor, „plimbările” arhanghelului Mihail şi ale sfântului Spiridon
prin Iăcaşurile divine, disputele din tabăra ţiganilor etc). În luptele cu
turcii, Ţepeş învinge, dar trădarea boierească îl obligă să plece în
exil. Efortul său de conducător este preluat de simbolicul Romândor,
căruia ostaşii îi cer să-i ducă „au Ia libertate, au la moarte”, formulând
expresia unui mesaj sublim: românii nu pot suporta în nici un mod
constrângeri.

Notele de
subsol
creează
imaginea
jocului
spiritual de-a
literatura

Aşa cum vom
întâlni la
Alecsandri
sau la
Caragiale

Deosebită în conţinut, epopeea este uluitoare în forma
artistică, pentru momentul naţional respectiv. Precedate de
“argumente” sinteze, cele 12 cânturi derulează un flux care se vrea
continuu. Versurile fluente preiau ceva din dulceaţa creaţiilor
populare, iar numele personajelor sunt de-a dreptul simbolice:
Slobozan, Baroreu, Romândor, Angineanu, Romica etc. În ansamblul
operei ţiganii reprezintă coordonata comico-satirică a epopeei, dar şi
substanţa filosofică a meditaţiei asupra condiţiei umane în general.
Notele de subsol sunt, de obicei, mai puţin comentate. Suntem,
însă, în faţa unei încă o operă, creată în cel mai modern stil pe
marginea celei dintâi. Intervenţiile unor personaje precum Criticos,
Onochefalos, Idiotiseanul, C. Simplitian, consideraţiile mai mult sau mai
puţin inteligente ale acestora dezvăluie caractere dintre cele mai
interesante. Tot în cadrul notelor sunt dezbătute probleme cu privire la
teoria literară, la organizarea socială şi politică, la religie, etc.
În plan stilistic este remarcabilă capacitatea lui Budai-Deleanu
de a reda modul de vorbire caracteristic personajelor sale, cu
particularităţile fonetice specifice. Argoul, neologismele şi arhaismele
se întâlnesc pentru a reda imaginea unei limbi de o mare forţă
expresivă. Remarcabilă este şi inventivitatea în crearea toponimelor şi
antroponimelor cărora le atribuie efecte caracteriologice sau simbolice.
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“ Ca orice epopee, şi mai ales, ca o epopee comică, Ţiganiada
se hrăneşte dintr-o îndelungată tradiţie literară, pe care o integrează, şi
în acelaşi timp o parodiază. Dar, cu sentimentul unui întemeietor,
Budai-Deleanu săvârşeşte gestul unei întoarceri la Homer, care e o
întoarcere spre poezia originară. Homer din Iliada, Homer din odiseea,
dar şi Homer din Batrahomiomahia, adică poetul elogiat de Aristotel,
aceste este mitul lui Homer în care crede Budai-Deleanu.” (Ioana Em.
Petrescu, Ion Budai-Deleanu şi eposul comic)
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Test de autoevaluare 3

Identificaţi metodele de realizare a comicului de limbaj şi de situaţie din
Ţiganiada.
Veti avea in vedere : limbajul folosit de autor in prezentarea cetelor de tigani si
actiunile acestora, felul in care ies ei din diferite situatii.Observati ca, autorul, puternic
influentat de ideile iluministe ii priveste pe tigani cu blandete si intelegere.
Răspunsul va putea fi încadrat în spaţiul rezervat în continuare.
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4.6. Lucrare de verificare 2

Redactează un eseu cu titlul Ţiganiada – model de epopee românească.
Precizări privind redactarea:
•
•
•
•
•
•

Eseul trebuie să cuprindă opinii personale cu privire la tema tratată,
bazate pe informaţiile primite în cadrul unităţii de învăţare şi pe opera
literară în discuţie.
Se vor preciza modele de epopee din literatura universală.
Se vor face trimiteri la caracterul eroic al scrierii şi la latura ei aventuroasă
(răpirea Romicăi, călătoria lui Parpanghel în rai şi în iad, apariţia şi
dispariţia Romicăi, pelegrinajul cetelor de ţigani, ş.a.)
Redactarea trebuie să aibă coerenţă în exprimarea mesajului, enunţurile
să fie clare.
Respectaţi normele ortografice, ortoepice şi de punctuaţie!
Scrieţi lizibil şi folosiţi un registru de comunicare şi un stil adecvat acestui
tip de compunere!

Notarea lucrării:
1p– evidenţierea modelelor de epopee;
4p– precizarea caracterului eroic si al laturii aventuroase, cu exemplificări;
3p– corectitudinea exprimării;
1p– prezentarea opiniilor personale.
NOTA: 1p se acordă din oficiu.
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REVISTE ŞI CENACLURI LITERARE CU CARACTER PROGRAMATIC
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5.1. Obiectivele unităţii de învăţare
La sfârşitul unităţii de învăţare, studenţii vor fi capabili:
•

să identifice principalele reviste programatice şi cenacluri literare;

•

să cunoască liniile directoare ale fiecărei reviste;

•

să evidenţieze cele mai importante idei estetice ale reprezentanţilor acestor reviste;

•

să recunoască rolul cenaclurilor literare în formarea unui gust estetic;

•

să aprecieze contribuţia revistelor literare la orientarea şi dezvoltarea literaturii
române.

5.2 Dacia Literară
Un rol însemnat în prefigurarea unei deschideri mai mari spre
înnoirile culturii l-au avut activitatea lui M.Kogălniceanu şi Curentul
Naţional „Dacia literară”, acţiuni ce vor imprima literaturii române o
fizionomie proprie.
Ideea unităţii
naţionale prin
literatură a
contribuit la
unirea
Moldovei cu
Ţara
Românească

Revista “Dacia literară” apare la Iaşi în 1840 sub îndrumarea lui
M.Kogălniceanu; titlul ales este simbolic, exprimând ideea unităţii
naţionale prin literatură.
Prin ideile pe care le susţine, “Dacia literară” devine, de la
început, o revistă programatică ce-şi propunea, în primul rând să
stimuleze creaţia originală şi să adopte un spirit critic obiectiv.
Programul revistei şi principalele direcţii estetice sunt formulate în
articolul-program Introducţie, scris şi publicat de M.Kogălniceanu în
primul număr al revistei.
Kogălniceanu consideră că era necesară o revistă “ …care
părăsind politica s-ar îndeletnici numai cu literatura naţională.”
Această revistă va fi deschisă tuturor scriitorilor români şi va deveni
“un repertoriu general al literaturii româneşti, în carele, ca într-o
oglindă, se vor vede scriitori moldoveni, munteni, ardeleni, bănăţeni,
bucovineni, fieştecarele cu ideile sale, cu limba sa, cu tipul său.”

Nu respinge
în totalitate
traducerile

M. Kogălniceanu condamnă traducerile considerându-le “o manie
primejdioasă, pentru că omoară în noi duhul naţional” şi militează
pentru originalitatea literaturii. Numai astfel literatura română va putea
pătrunde în sfera valorilor literare europene.
O literatură originală reflecta, în primul rând, specificul nostru
naţional. De aceea, apelul către scriitori de a se inspira din istoria ţării,
din frumuseţile ei şi din folclor apărea ca necesar:”Istoria noastră are
destule fapte eroice, frumoasele noastre ţări sunt destul de mari,
obiceiurile noastre sunt destul de pitoreşti şi de poetice pentru ca să
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putem găsi şi la noi sujeturi de scris, fără să avem pentru aceasta
trebuinţă să ne împrumutăm de la alte naţii.”
Alături de ideea originalităţii, o alta exprimată cu convingere de
Kogălniceanu în acest articol-program este aceea a realizării unei
limbi şi a unei literaturi comune pentru toţi românii. Trebuia instituit
rapid un spirit critic obiectiv, astfel încât să fie îndepărtată
mediocritatea din rândul scriitorilor. “Critica noastră va fi
nepărtinitoare. Vom critica cartea, iar nu persoana. Vrăjmaşi ai
arbitrariului, nu vom fi arbitrari în judecăţile noastre literare.”
Deşi nu a apărut decât în trei numere, revista “Dacia Literară” a
format un curent de opinii critice şi estetice ce aveau să ducă la
realizarea unei literaturi originale, cu şanse reale de a concura cu
literatura europeană.
Cei mai de seamă scriitori ai epocii paşoptiste au semnat articole
şi au publicat opere literare valoroase în paginile revistei: C. Negruzi –
Alexandru Lăpuşneanu, V.Alecsandri – Buchetiera de la Florenţa,
Gr. Alexandrescu – Anul 1848, Alecu Russo şi alţii.
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Test de autoevaluare 1

Reliefaţi principalele idei programatice exprimate în programul manifest al
„Daciei literare”.
Veţi avea în vedere: denumirea revistei şi ce exprimă această denumire, creaţiile
pe care le promovează, izvoarele de inspiraţie pentru scriitori, primele idei privind
critica literară.
Răspunsul se încadrează în spaţiul de mai jos.
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5.3 Junimea şi revista „Convorbiri literare”
“Momentul junimist” s-a constituit în ultimele 4 decenii ale sec
al XIX-lea, după întemeierea la Iaşi, a asociaţiei Junimea în 1863 şi
apariţia revistei “Convorbiri literare” la 1 martie 1897. iniţiatorii
acestora au fost tineri intelectuali cu studii în străinătate(Petre P.Carp,
Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Iacob Negruzzi, Titu Maiorescu).
Societatea este bine organizată: tipografie proprie, librărie, o
revistă, program de burse în străinătate (Eminescu şi Slavici se
numără printre beneficiari).
Junimea cunoaşte trei perioade:
1.
între 1864 - 1874 – desfăşurare la Iaşi, are un caracter
polemic, cu accente de critică violentă şi se manifestă în trei direcţii:
limbă, literatură şi cultură; se elaborează principiile sociale, lingvistice
şi estetice ale junimismului.
2.
între 1874 – 1885 - desfăşurare la Iaşi şi Bucureşti; are
loc consolidarea unei “direcţii noi”, caracterizată printr-o diminuare a
criticismului junimist şi prin apariţia în revistă a operelor de maturitate
ale lui Eminescu, Creangă, Caragiale şi Slavici.
3.
după 1885, atunci când cenaclul se mută la Bucureşti
(odată cu mutarea principalilor reprezentanţi), însă îşi pierde spiritul
de asociere, iar revista capătă un caracter preponderent universitar,
publicând studii istorice, filosofice, filologice, de geografie.
Conducerea Convorbirilor o iau, pe rând, oameni importanţi de
cultură, dar până în 1944, când se opreşte apariţia, nu mai cunoaşte o
perioadă de valoare şi popularitate, ca în primii 25 de ani.
Principalele obiective: răspândirea spiritului critic, încurajarea
dezvoltării literaturii naţionale, crearea şi impunerea valorilor,
susţinerea originalităţii culturii şi literaturii române, lupta pentru
unificarea limbii, educarea publicului pentru receptarea culturii.
Prima acţiune culturală este cea a “prelecţiunilor populare”;
organizate pe teme variate, în cicluri sistematice, ţinute într-o formă
academică (vorbitorii aveau de respectat un protocol oratoric)şi care
au avut drept urmare educarea unui public care să înţeleagă cultura
ca factor de progres şi moralitate. În cadrul societăţii principala
contribuţie a fost adusă definirii modului de gândire, mai puţin
dogmatic, mai liber şi la dezvoltarea spiritului oratoric.
Titu
Maiorescu
este
iniţiatorul
normelor
ortografice
moderne
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Interesul pentru limbă a pornit de la hotărârea ministrului Ion
Ghica (1880) de a înlocui alfabetul chirilic cu cel latin. Era nevoie de
un punct de vedere unitar asupra scrierii limbii române. Iacob
Negruzzi a fost însărcinat cu elaborarea proiectului, dar lucrarea sa nu
este bine gândită. Problema îi revine lui Maiorescu, care scoate
broşura Despre scrierea limbii române (1866 şi 1873). Bazându-se
pe cercetări mai vechi sau mai noi ale lingvisticii, el concepe limba ca
un mecanism în dezvoltare şi formulează mai multe idei: 1. ortografia
trebuie să fie fonetică (argumentul: scrierea trebuie să reflecte
metamorfoza milenară a sunetelor limbii; T.M. indică literele latine
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corespunzătoare acestor sunete). 2. alfabetul chirilic trebuie respins,
ca străin limbii române. 3. scrierea etimologică trebuie respinsă,
pentru că e greoaie şi blochează însuşirea rapidă a limbii. 4.
îmbogăţirea vocabularului să se realizeze prin neologisme din limbi
romanice, mai uşor de adaptat fonetic, dar doar în cazul în care se
introduce o noţiune nouă (Neologismele,1881). . calcurile lingvistice
– adică recompunerea cu material specific românesc a expresiilor
specifice altor limbi – trebuie evitate, pentru că sunt contrare
specificului limbii române. 6. stricarea limbii prin agramatisme, inflaţie
verbală sau exprimare improprie trebuie urmărită, ridiculizată şi
combătută. (Beţia de cuvinte, 1873, Oratori, retori limbuţi, 1902)
Viziunea sa va triumfa în dezvoltarea ulterioară a limbii. În
1880-1881, Academia aprobă, pentru toată ţara, directivele ortografice
preconizate de el.

Prima
realizare a
unei
cercetări
critice
obiective a
poeziei
române

Când s-a pus problema alcătuirii unei antologii de poezie
românească, junimiştii au realizat că alegerea este grea, pentru că nu
existau criterii ferme de filosofie şi estetică. Titu Maiorescu publică
articole cu caracter general, de introducere în problemele de estetică
(O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867, Comediile
d-lui Caragiale). T.Maiorescu delimitează obiectivele şi instrumentele
de lucru ale artei, face distincţia dintre formă şi fond, arată
necesitatea caracterului concret al limbajului poetic şi promovează
ideea că fondul poeziei trebuie înţeles ca sentiment sau pasiune. Se
pune şi problema moralităţii artei, arătând că orice artă adevărată
are o funcţie educativă, căci produce un sentiment de înălţare şi
purificare asupra consumatorului (arta este morală prin valoarea ei, nu
prin ideile moralizatoare pe care le poate conţine).
Junimea se ocupă cu descoperirea şi promovarea unor tineri
scriitori. Prin ei s-a concretizat o “direcţie nouă”, semnalizată de
T.Maiorescu ca existând după 1870. Articolul Direcţia nouă în poezia
şi proza română, 1872 aduce în discuţie două nume: V. Alecsandri –
“cap al poeziei de generaţie trecută”, elogiat pentru pasteluri şi M.
Eminescu – “om al timpului modern”, “poet în toată puterea
cuvântului”.
T.Maiorescu a considerat că “viciul radical în cultura de azi este
neadevărul”, în toate domeniile culturale şi sociale. Temeliile
civilizaţiei moderne fuseseră puse de generaţia paşoptistă, dar
burghezia română s-a grăbit să întemeieze instituţii politice şi
culturale, fără o temelie solidă. Ţările române au fost ţinute câteva
secole în afara circuitului european. În consecinţă, tot ce s-a creat prin
imitaţie, prin împrumut, nu are un fond autohton, nu e cerut de o
dezvoltare organică. În situaţia concretă a secolului al XIX-lea s-a
produs o ruptură între formă şi fond. Forma fără fond este
păgubitoare, pentru ca împiedică un proces firesc de cultură. Teoria a
fost folosită pentru combaterea mediocrităţii şi imposturii. Poziţia
respingerii elementelor din afară nu este complet rigidă; se militează
pentru ridicarea fondului autohton la înălţimea formelor împrumutate.
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Test de autoevaluare 2

Prezentaţi contribuţia Junimii si a revistei Convorbiri literare la dezvoltarea limbii
si literaturii romane.
Veti avea in vedere: scriitorii atrasi la revista, ideile dezvoltate, aplicarea criteriilor
estetice in aprecierea creatiilor literare, contributia lui Titu Maiorescu.
Raspunsul se va incadra in spatiul de mai jos.
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5.4 Cenaclul Sburătorului
Problema afirmării specificului naţional nu pierde din importanţă
nici în perioadele următoare, cu atât mai mult cu cât după 1918,
societatea românească trebuia să-şi afirme personalitatea. Mulţi
intelectuali au susţinut necesitatea ralierii la valorile civilizaţiei şi
culturii europene, considerând inacceptabilă izolarea în spatele unor
formule etnice.

Cenaclul
Sburătorului
va susţine
proza
feminină

Rolul covârşitor jucat în perioada interbelică de revista
„Sburătorul” şi de cenaclul care a susţinut-o s-a datorat mentorului lor
cultural, Eugen Lovinescu. Criticul îşi propusese, iniţial, doar să
descopere” cu nuieluşa de alun….ape subterane”, talente pe care să
le lanseze şi să le susţină. În felul acesta, mulţi scriitori tineri (Camil
Petrescu, Ion Barbu, Anton Holban, George Călinescu)şi-au cizelat
talentul şi au câştigat o personalitate artistică datorită contactului cu
Eugen Lovinescu. Mai târziu, la “ Sburătorul” se cristalizează o
orientare bazată pe ideea sincronizării artistice cu Occidentul, prin
imitaţie şi adaptare.
Cercul de la “Sburătorul” condamna tradiţionalismul,
misticismul ortodoxist şi ostilitatea faţă de civilizaţie. Preferinţele
adepţilor acestui cenaclu literar mergeau, în lirică, spre “poezia
senzorialistă”, “de notaţie” sau “de atmosferă”. De o mare audienţă se
bucura şi poezia hermetică, cuvântul devenind instrumental unei
operaţii magice, de “vrăjire” a cititorului.
În proză se cultivă literatura de analiză şi este încurajată
introspecţia, apreciindu-se prezentarea unor psihologii mai
complicate(un bun exemplu este proza Hortensiei Papadat Bengescu
sau cea a lui Camil Petrescu).

Principii ale
criticii
impresioniste

În ceea ce priveşte misiunea criticului, acesta trebuia să caute
în opera artistică “nota de bază” pe care să o comunice cititorului, însă
nu prin mijloace conceptuale, ci prin sugestie, folosind procedee
literare.
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Test de autoevaluare 3

Evidenţiaţi în câteva rânduri rolul de îndrumător literar al criticului Eugen
Lovinescu.
Veţi avea in vedere: ideile dezvoltate la cenaclul Sburatorul, scriitori atraşi la cenaclu,
contribuţia lui Eugen Lovinescu la îndrumarea scriitorilor.
Răspunsul va putea fi încadrat în spaţiul rezervat în continuare.
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6.1. Obiectivele unităţii de învăţare
La sfârşitul unităţii de învăţare, studenţii vor fi capabili:
•

să descopere factorii care au determinat dezvoltarea literaturii române în epoca
prezentată;

•

să identifice teme şi motive ale operelor literare prezentate;

•

să sesizeze legăturile dintre temele nuvelelor şi romanelor şi viaţa socială;

•

să caracterizeze personaje;

•

să utilizeze instrumente de analiză în interpretarea fenomenelor literare;

•

să prezinte valoarea artistică a operelor literare apărute în această perioadă.

Deschideri şi perspective
Dacă în 1840 în poezia românească se putea vorbi doar de
câteva încercări greu de încadrat unor anumite specii, la 1920
câştigurile acesteia vor deveni deosebite: în 80 de ani se impun
romanul, nuvela şi schiţa, proza de călătorii şi eseul, amintirea şi
povestirea; în aceeaşi perioadă, se încearcă perfecţionarea prozei
obiective şi filosofice, prozei psihologice şi lirice. Se creează astfel
puntea de legătură nu numai între două secole, ci şi între ceea ce am
putea numi naştere şi renaştere. Secolul al XIX-lea şi următorii 20 de
ani au pus bazele unei proze de largă deschidere către modernizare.
Fără succesele integrate lor, marea proză a secolului al XX-lea ar fi fost
imposibilă.

6.2. Nuvela istorică

„Alexandru
Lăpuşneanul”
nuvelă
istorică şi
romantică, de
construcţie
clasică

În 1840, apare la Iaşi revista Dacia literară, având un nobil
ideal: “românii să aibă o limbă şi o literatură comună pentru toţi”. În
Introducţia acesteia, M. Kogălniceanu susţinea necesitatea creării unei
literaturi originale, inspirate din istoria patriei, din frumuseţile ei, din
pitorescul obiceiurilor populare. Având asemenea nobile principii şi
cultivând critica “nepărtinitoare”, Dacia literară a pus bazele unui
curent naţional-popular cu ”bătaie” lungă şi complexă. Tot în 1840 ea
publică şi primul model de proză (conform cerinţelor Introducţiei), nuvela Alexandru Lăpuşneanul de C. Negruzzi. Demn de remarcat
este faptul că această creaţie se impune nu numai în timp, ci şi peste
timp: ea va rămâne un model de netrecut, recunoscut şi de marii
prozatori moderni Rebreanu şi Camil Petrescu.
Inspirată de istoria frământată a Moldovei secolului al XVI-lea,
nuvela preia concizia verbală aforistică a cronicarului, împreună cu
antitezele romantice, distribuie elemente epice într-un crescendo
dramatic (confruntarea domn-boieri, ameninţarea şi pedepsirea
acestora din urmă, ospăţul diabolic, uciderea lui Moţoc, ”leacul de
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Cerinţele
„Introducţiei”:
- necesitatea
unei
literaturi
naţionale;
- scriitorii să
se inspire
din
realitatea
naţională,
trecutul
istoric,
frumuseţile
patriei,
folclor;
- unitatea
limbii şi a
literaturii;
- critică fără
părtinire.

Tiranul

Antiteza
demonic/an
gelic

Anticipează
nuvela lui
Rebreanu
„Proştii”

frică”, boala, o nouă confruntare, moartea) studiat după principiile
arhitecturii teatrale. Romantică în conţinut şi clasică în formă, o atare
lucrare anticipează ceva din arta lui Rebreanu, mai ales din
perspectiva considerării maselor de „proşti dar mulţi” în cadrul revoltei.
Ea impune un personaj unic - Tiranul, comparabil cu cel al lui
Machiavelli din lucrarea Principele.
Dar Alexandru Lăpuşneanul al lui Negruzzi este totuşi un
personaj complex, mai ales că apare susţinând o condiţie complexă.
El este prezentat iniţial sosind în Moldova pentru a doua domnie, deci
în deplină cunoaştere a stării social-politice din această ţară: cu
uneltirile şi trădările boiereşti, cu aducerea poporului într-o cumplită
stare, cu o instabilitate parcă fără de sfârşit. Motto-ul primului capitol
„Dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreu!”... sintetizează pe de-a-ntregul
modul în care Lăpuşneanu se impune ca domn peste voinţa boierilor,
care vindeau conducătorii şi jupuiau ţăranii în funcţie de propriile
interese meschine.
Se poate spune că acest domn se impune din dorinţa de a
asigura conducerea centralizată (după modelul marelui Ştefan), în
numele Moldovei şi al poporului ei — deci sub semnul cauzei
naţionale. Dar dorinţa răzbunării îl dezumanizează treptat pe acest
posibil patriot şi capitolul al II-lea al nuvelei îl propune pe Lăpuşneanu
din postura tiranului în devenire: el îşi ameninţă propria soţie — venită
să susţină cauza victimelor răzbunării sale — cu acea formulă
implacabilă „Ai să dai seamă, Doamnă!”... ca şi prin ameninţare fizică
directă.
Din acel moment, portretul Tiranului este construit în mod
gradat, dar ferm: Lăpuşneanu promite “îndurare” dincolo de acel
posibil „leac contra fricii” adresat propriei soţii. El va pune la cale
diabolicul praznic, în timpul căruia boierii vor fi masacraţi, tot el
realizând mai departe acea piramidă “leac contra fricii” (în faţa căreia
domniţa Ruxandra va leşina).
Scena revoltei maselor pare a crea impresia că Lăpuşneanu îşi
reia caracterul naţional-popular, dar de fapt tocmai ea susţine
paroxismul caracterului lui tiranic. Domnul l-a menţinut pe Moţoc pânăn acel moment ca instrument antiboieresc, iar acum îl aruncă senin
celor revoltaţi pentru că este convins că aceştia sunt “proşti dar mulţi”
şi că sacrificarea boierului amână “poftele” acestei mulţimi oarbe.
Deznodământul nuvelei este mai muIt decât semnificativ
Lăpuşneanu este ucis în chip de-a dreptul bestial, strigându-şi până-n
ultima clipă furia faţă de adversari. Autorul însuşi trebuie să arate că
astfel s-a plătit o crimă printr-o altă crimă. Se poate spune că
Alexandru Lăpuşneanu putea fi - din perspectivă literară - un patriot,
dacă nu se impunea în primul rând ca tiran.
Celelalte personaje ale nuvelei completează sau contrapun
protagonistul. Astfel că, dacă Lăpuşneanu este Demonul, domniţa
este Îngerul (în plan romantic). La rândul lor, boierii sunt propuşi de
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Negruzzi în sistem antitetic: Moţoc este un alt demon, cel al trădării de
neam, ţară, domn şi clasă socială, în numele propriilor interese; în
schimb, Spancioc, Stroici, Veveriţă sunt doriţi “boieri de neam”, dar
rămân copii pale ale unor personaje visate. În mod paradoxal, deci,
boierul „negru” este mai bine reprezentat.
Personajul
colectiv –
portretul
mulţimii în
mişcare

În fine, portretul mulţimii în mişcare este perfect realizat, iar
replica “proşti, dar mulţi!” implică marea descindere a poporului către
perspectiva literaturii noastre naţionale (cu Tănase Scatiul de Duiliu
Zamfirescu, Răscoala de L. Rebreanu, Desculţ de Z. Stancu,
Cronică de familie de P. Dumitriu).
C. Negruzzi rămâne — fără nici o îndoială — creatorul nuvelei
româneşti, impunându-se prin sobrietatea construcţiei, pregnanţa
caracterelor, vigoarea conflictului. Deşi romantic în fond, el nu poate
fi considerat decât unul dintre primii clasici ai literaturii noastre.
Acelaşi curent naţional-popular paşoptist va propune bazele
esenţiale ale întregii literaturi de mai apoi: proza istorică şi artistică
(prin Românii supt Mihai Voievod Viteazul de N. Bălcescu), scrisorile şi
„fiziologiile” (prin Negruzzi şi Ion Ghica), proza memorialistă şi de
călătorii (prin Gr. Alexandrescu, D. Bolintineanu, Alecu Russo),
încercările de roman (de la Ion Ghica — cu Istoria lui Alecu, la
Bolintineanu — cu Manoil şi Elena), nuvelele în continuă prefacere,
proza satirică (Ion Heliade Rădulescu şi Negruzzi) etc.

Apare
revista
„România
literară” Iaşi, 1855

În 1855, tot la Iaşi, apare „ România literară”, cea mai
valoroasă publicaţie a paşoptismului, având profundă orientare
umanistă dar tot în prelungirea imboldului dat de Introducţia la
Dacia literară. Conducătorul acestei publicaţii, Vasile Alecsandri, va
deveni nu numai “rege-al poeziei” ci şi deschizător de noi drumuri
pentru proză. Utilizând cu deosebire motivul memorialistic, el
încearcă şi realizează literatura de călătorii (O plimbare la munţi,
Călătorie în Africa) sau deghizează sensurile călătoriei sub semnul
ficţiunii (Buchetiera din Florenţa, Mărgărita), încearcă chiar romanul
de ficţiune (Dridri) şi obţine proza satirică (Istoria unui galbân şi a
unei parale). Alecsandri cultivă observaţia fină, sensibilitatea la
peisaj, povestirea diversificată între umorul bonom, autenticitatea
experienţelor şi spontaneitatea comunicării. Se poate afirma cu
certitudine că el aduce poeziei o calitate care va trebui îndelung
cultivată — esteticul.
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Test de autoevaluare 1

Realizaţi un eseu de în care să evidenţiaţi influenţele romantice si influenţele
clasice din nuvela „Alexandru Lăpuşneanul” de Costache Negruzzi.
Veţi avea în vedere: mesajul operei, stilul, exprimarea, stilul de compoziţie al operei,
moduri de expunere, modalităţi de caracterizare a personajelor, destinele
personajelor, culoarea epocii.
Răspunsul va putea fi încadrat în spaţiul rezervat în continuare.
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6.3. Primele romane
În studiul său Direcţia nouă în poezia şi proza romana
(1872), Titu Maiorescu descoperea totuşi sărăcia literaturii române,
despre proză afirmând că „romanuri şi nuvele nu se scriu deloc,
toate se traduc”. Zece ani mai înainte apăruse primul nostru roman.
Autorul acestuia era Nicolae Filimon, scriitor cu multiple preocupări
culturale în epocă: publicist şi cronicar dramatic şi muzical, culegător
de folclor, memorialist cu înclinaţii artistice şi critice. Asemenea
preocupări au asigurat, de fapt, calităţile esenţiale unei proze care va
propune tendinţe ale întregii literaturi ulterioare.
Evoluţia lui Filimon în domeniu se realizează în trei trepte: de
la nuvelele romantice şi de senzaţie — lucrări tributare imitaţiei după
Stendhal, de exemplu (Matteo Cipriani şi Friederich Staaps), la
nuvela Nenorocirile unui slujnicar sau Gentilomii de mahala şi —
în fine — la roman. Sunt trepte ale căutării unui spirit literar inedit.
Dincolo de debut, Nenorocirile unui slujnicar (1861) constituie un
autentic exerciţiu premergător pentru viitorul roman. Această nuvelă
poate fi considerată un studiu tipologic pe două coordonate esenţiale
ale arivismului social: Mitică Râmătorian şi Găinescu impun trasee
social-umane, preocupări şi nume de o îndelungată perspectivă
literară.
Primul
roman

Primul
arivist

Treptele
parvenirii

Ciocoii vechi şi noi sau Ce naşte din pisică tot şoarici
mănâncă este o carte „cap de serie, din ascensiunea ariviştilor şi
prăbuşirile claselor vechi” (Ş. Cioculescu). Intriga şi compoziţia
romanului rămân rudimentare. Urmărind acţiunea de uzurpare a
ciocoiului fanariot Andronache Tuzluc, cititorul are senzaţia în
permanenţă că se contrapun două planuri — unul negru (al
uzurpatorilor cu nume sugestive: Dinu Păturică, Kera Duduca, Kir
Costea Chiorul) şi altul roz (al victimelor: Banul C., Gheorghe, Maria).
Interesant este faptul că, în asemenea context, Tuzluc traversează
traseul din postura învingătorului în cea a victimei. Scrisul lui Filimon
pare schematic şi chiar naiv. Unor scene de intensă luptă pentru
avere şi putere el le alătură, dezinvolt, cronici dramatice şi muzicale,
scene de epocă. Astfel, romanul capătă ţinută estetică. Creatorul său
nu pătrunde psihologii sau preocupări intelectuale. Şi totuşi, creaţia a
făcut o carieră formidabilă în literatură pentru că propune lecţia
construcţiei tipologiei în faza observaţiei exterioare şi schematice, dar
obiective. Pe drept cuvânt, E. Lovinescu îl considera pe Dinu
Păturică fruct al unei intuiţii estetice cu totul stimabile. Acesta este
întâiul tip de arivist din literatura noastră şi lui îi vor urma Tănase
Scatiul, Lică Trubadurul, Stănică Raţiu, Iancu Urmatecu. Prin evoluţia
sa (mai puţin căderea finală care este o eroare artistică a
romancierului), Dinu Păturică devine cap de serie şi existenţă
parabolică; urmaşii săi arivişti se vor oglindi în imaginea lui,
amplificând prestigiul estetic în noi contexte epice.
Traseul formării lui Dinu Păturică este pe deplin susţinut de
evoluţia narativă, excepţie făcând— fără îndoială — finalul mai mult
decât forţat. Un atare personaj defineşte arivismul ciocoiesc cu
punct de plecare în Prologul romanului şi cu autentică susţinere în
fluxul narativ propriu-zis. Treptele parvenirii acestui personaj cu nume
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pe deplin simbolic (cel care lucrează „acoperit”, spre a forma o nouă
pătură socială) sunt mai întâi teoretizate în Prolog şi Dedicaţie şi —
în continuare — concretizate într-o “istorie” (romanul propriu-zis) pe
măsură. Încă de la sosirea la curtea postelnicului Andronache Tuzluc,
tânărul îmbrăcat sărăcăcios şi aparent umil ascunde în priviri o
neostoită ambiţie. Scrisoarea de recomandare din partea tatălui său şi
mila stârnită Iui Tuzluc îl împing rapid pe Păturică pe treptele parvenirii.
Iar întrucât poziţiile sociale ale timpului nu mai pot fi uzurpate decât cu
metode moderne, acest tânăr îşi perfecţionează stilul la şcoala lui
Machiavelli, finanţat fiind de acelaşi credul postelnic.

Dinu
Păturică
devine mai
bogat decât
stăpânul său
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Câştigând încrederea stăpânului (sub semnul linguşirii depline),
Păturică poate trece Ia uzurparea acestuia, mai întâi prin preluarea
postului de vătaf al curţii (în locul preacinstitului Gheorghe) şi — în
continuare — prin atragerea acoliţilor lui Tuzluc — Kera Duduca şi Kir
Costea Chioru. Noul parvenit îşi face aliaţi, dar lucrează mereu
acoperit, depăşindu-şi astfel predecesorul (pe Tuzluc însuşi), care
folosise doar intrigile de curte şi protecţiile feminine. Treptat, dar
sigur, Dinu Păturică preia averi şi poziţii în umbra stăpânului, pentru
ca deodată acesta din urmă să se trezească sărac şi pierdut. Mai
departe, nemiloasa fostă slugă va avansa, ajungând chiar pe
postul marelui ban al Craiovei, care fusese Mihai, spre a pune Ia
mezat funcţii înalte conform devizei diabolice „Fă-te om de lume nouă,
să furi cloşca de pe ouă!”...
Şi numai pornirea anticiocoiască a lui N. Filimon va reprima
ascensiunea parvenitului, finalul romanului comunicând condamnarea
la ocnă a lui Păturică (în urma unei revolte populare pornite „Cu
rogojina aprinsă în cap şi cu jalba în proţap”), alături de anularea
poftelor infinite ale acoliţilor săi, Duduca şi Costea Chiorul — şi în
contrast deplin cu reabilitarea victimelor acestora — Banul C.,
Gheorghe şi Maria. Parvenitismul este estompat, dar nu anulat.
Dacă pentru N. Filimon „ciocoii” sunt arivişti, apoi Tuzluc
trebuie cotat drept parvenit de tip vechi, în timp ce Păturică este
modernul învingător. Îl ajută „fariseii” Kera Duduca (femeia-diavol
aservită luxului) şi Costea Chiorul (omul vândut pe deplin banului). La
polul opus, apar (dar forţat!), Banul C. Gheorghe şi Maria voiţi de autor
personaje pozitive. Filimon, prin romanul său, implică — prin urmare repere şi modele.
În acelaşi studiu din 1872, T. Maiorescu consemna că „Pentru
epoca de acum autorii cei mai buni şi mai răspândiţi ai românilor sunt
Alecsandri, Bolintineanu şi Odobescu” deoarece „sunt scriitori estetici
şi nu erudiţi reflexivi”. Fără îndoială că, în privinţa lui Al. Odobescu,
remarca maioresciană viza lirismul cu tendinţa Iui de obiectivare,
exteriorizarea propriei impresii personale, efectul evenimentului
asupra unui receptor erudit şi sensibil — calităţi care-l impun definitiv
pe creatorul eseului românesc. De fapt, doi ani mai târziu, Odobescu
se va impune prin capodopera Pseudo-Kynegetikos — lucrare
aspirând spre totalitate. Aici scriitorul îşi disimulează curiozitatea în
faţa naturii şi a artelor şi obţine un inimitabil colaj de peisaje şi
dezbateri ca într-un excepţional joc de oglinzi. Falsul tratat de
vânătoare este în realitate un autentic tratat al trăirii emoţionale sub
imperiul motivului vânătorii în Cultură.
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Nu la fel se poate spune despre Scenele istorice ale lui
Odobescu (Mircea Vodă cel Rău şi Doamna Chiajna), care nu se
ridică nici cel puţin la nivelul modelului propus (nuvela lui Negruzzi).

Test de autoevaluare 2

Extrageţi din curs pasajele care scot în evidenţă caracteristicile
personajelor din romanul „Ciocoii vechi şi noi”.
Veţi avea în vedere informaţiile din unitatea de învăţare referitoare la roman.
Folosiţi spaţiul următor pentru redactare.
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6.4. Proza lui Ion Creangă
Între 1875-1878, se declanşează „momentul” Creangă, spre a
culmina în 1881-1882, când apar primele trei părţi ale Amintirilor.
Prozatorul intră în literatură cu un fond sufletesc şi intelectual de
origine ţărănească, spre a se realiza ca un autentic Homer al
românilor. El preia din folclor oralitatea, pe baza căreia construieşte
ca un erudit, spectacole inedite. Geniul popular îşi găseşte în geniul
cult reflectarea pe măsură şi, de cele mai multe ori, este extrem
de dificil să descifrezi la Creangă inspiraţia din propria creaţie.

Romanul
autobiografic

Atmosfera generală a universului prozei humuleşteanului
este aceea de sărbătoare populară. Ca şi în marile epopei, prozatorul
dă senzaţia primitivismului în a expune principii, idei, precepte de
viaţă, iar spectacolele propuse în Poveşti, Povestiri şi Amintiri
înlocuiesc solemnitatea cu spiritul libertin, cavaleresc. De aici provine
impresia de jovialitate perpetuă. Personajele îşi joacă cu dezinvoltură
rolurile, atribuindu-şi chiar trăsăturile unor autentici bufoni. Creangă
însuşi se integrează deseori acestui univers din postura travestitului, a
omului „pe dos”.

Amintiri din copilărie
S-a spus despre Ion Creangă că se află în fiecare actor al
poveştilor şi povestirilor sale. Cu atât mai mult în A mintiri din
copilărie el povesteşte despre sine, dar într-un mod ce dovedeşte o
solidă cultură. „Nici un model popular nu i-a putut pluti înainte lui
Creangă, scriindu-şi Amintirile, dar, desigur, nici prototipurile culte ale
genului, primele autobiografii şi memorii ale Renaşterii, înmulţite apoi
în toate literaturile europene — sublinia, pe bună dreptate, T. Vianu.
Prin urmare, humuleşteanul este unic în felul său, pentru modul
spontan şi colorat în care plasează vârstele umane în timp şi spaţiu,
dând copilăriei dreptul să-şi reprezinte liber şi deplin spectacolul.

„Copilăria
copilului
universal”
(G.
Călinescu)

Dacă în întreaga sa operă I. Creangă înfăţişează
universul rural românesc, în Amintiri el proiectează satul tradiţional
sub semnul trăirii la cea mai înaltă tensiune a vârstei de aur. Iar,
pentru că Nică se impune drept copil universal („Aşa eram eu la vârsta
cea fericită, şi aşa cred că au fost toţi copiii, de când lumea asta şi
pământul”), matca vârstei sale (satul tradiţional românesc) deprinde
universalitate.
Deschizând cartea „Amintirilor”, ai impresia că pătrunzi
într-o lume de vis pe care maturul I. Creangă o caută ca pe o
autentică evadare din domeniul vârstei cu probleme şi necazuri.
Prima frază implică imperfectul perpetuu al memoriei voluntare,
„câteodată” însemnând, de fapt, repetabilitate la infinit. Se
reactualizează un spaţiu mai amplu („satul Humuleşti”) şi altul mai
restrâns („casa părinţilor mei”), cu o lume specifică în care “băieţaşul”
Nică abia începuse „a se ridica”. Deodată Creangă se detaşează de
„băieţaş”, lăsându-l să-şi retrăiască vârsta, el însuşi rămânând în
postura regizorului care urmăreşte uimit propria montare a
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spectacolului. Structura lucrării este impecabilă, pe măsura tradiţiei
umane de a trăi fericirea în flux continuu, cu posibile momente de
statu-quo şi repetiruri. De fapt, „Amintirile…” sunt scrise parcă dintr-o
singură “suflare” narativă — aceea a spontaneităţii. Parcurgându-Ie,
pătrundem mai întâi în lumea mare a copilăriei — lumea satului
Humuleşti — un sat “vechi răzăşesc întemeiat în toată puterea
cuvântului, cu gospodari tot unul şi unul, cu flăcăi voinici şi fete
mândre care ştiau a învârti hora, dar şi suveica (...)“; cu biserică
frumoasă şi nişte preoţi şi dascăli şi poporeni ca aceia „de făceau
mare cinste satului lor”. Este lumea vădit tradiţională, mitică,
repetabilă, prin obiceiuri, prin ocupaţii umane.
În continuare, vieţii satului tradiţional i se adaugă şcoala, deci
spiritualitatea profund legată de biserică, adică de credinţa specifică
acelui sat. Apare — prin urmare — o nouă treaptă umană — cea a
şcolarităţii în care se interpune primul portret al dascălului tradiţional
—“un holteiu zdravăn, frumos şi voinic”, faţă de care Nică (elevul)
apare ca un „băiet prizărit”, ruşinos şi fricos şi de umbra lui.

Treapta
şcolarităţii şi
portretul
primului său
dascăl

Dacă până acum „Amintirile…” au fost dominate de descrierea
sentimentală, deodată se trece la viziunea teatrală a primei zile de
şcoală: „sprinţarul” portret al „Smărăndiţei popii” (“o zgâtie de copilă
ageră la minte şi aşa de silitoare de întrecea mai pe toţi băieţii şi din
carte, dar şi din nebunii”) trimiţând către „prima lecţie” — cu „Calul
Bălan” şi “Sf. Nicolai”. Momentul depăşeşte liricul căci „Smărăndiţa a
mâncat papara, stimulându-le astfel colegilor săi dorinţa de a învăţa
(ar fi un prim semn al trecerii către maturizare, pas necesar pentru
realizarea învăţăturii).
Contextul dramatic se dezvoltă prin fuga copiilor de şcoală (de
fapt este vorba de refuzul încăpăţânat al celor mici de a se
maturiza!), fugă ce va fi contrapunctată numai de intervenţia
preotului (deci tot a credinţei) privitoare la relaţia între prinsul
muştelor (viaţa fără ecou cert) şi învăţătură (perspectiva sigură). La
un asemenea nivel, sensul este cât se poate de clar, căci Nică alege
credinţa spirituală, deci hotărârea sa pare a fi aceea de a deveni Om.
O nouă piedică apare însă (de data aceasta de factură socială), căci
dascălul Vasile este luat la oaste cu arcanul. Momentul ilustrativ este
de-a dreptul impresionant şi scena capătă valenţele doinei de
cătănie. Mai departe, se va introduce un posibil colaj dramaticcomic şi chiar grotesc — cu dascălul Iordache în centru, dar
concluzia nu va putea fi decât una: “şcoala a rămas pustie pentru o
bucată de vreme...”

Portretul
mamei

În acest „gol” al posibilei evoluţii, copilul găseşte salvarea în
educaţia prin familie şi „Amintirile” propun cel mai frumos portret al
mamei din întreaga noastră literatură. Este mama „vestită pentru
năzdrăvăniile sale” tocmai pentru că a transmis fiului său „carne şi
sânge”, cuvânt şi credinţă în lume şi viaţă, în învăţătura de carte.
Pe când maturul Creangă notează că “înţelepciunea de la
Dumnezeu” (este), copilul din el susţine cu tărie: „mama învăţa cu

Proiectul pentru Învăţământul Rural

89

Proza din a doua jumătate a sec al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea

Conflictul
dintre
dorinţele
mamei şi
cele ale
tatălui

Poznele
vârstei de aur

90

mine acasă”, “era în stare să toarcă-n furcă şi să învăţ mai departe”,
prin urmare, mama doreşte evoluţia învăţăturii fiului său. Apare un nou
moment dramatic prin “conflictul” dintre mamă şi tată, acesta fiind, de
drept, dezacordul dintre sensul fizic şi cel spiritual al vieţii. Ca şi cum
ar fi moştenit ceva dumnezeiesc, mama susţine spiritualizarea
(efortul învăţăturii) pentru Nică, pe când tatăl are drept deviză
construcţia populară: „Decât codaş la oraş, / Mai bine-n satul tău
fruntaş”. Pentru că primul om al satului era, pentru Smaranda Creangă,
preotul, ea vrea să-şi vadă fiul “podoaba creştinătăţii”. În replică
imediată, Ştefan a Petrei îşi prezintă fiul în mod persiflant: „o tigoare de
băiet, cobăit şi leneş, de n-are păreche. Dimineaţa, până-l scoli, îţi
stupeşti sufletul. Cum îl scoli, cere de mâncare. Cât îi mic prinde
muşte cu ceaslovul şi toată ziulica bate prundurile după scăldat...” Lui
i se pare că numai şcoala l-a învăţat pe Nică „cu nărav” şi temerea îi
este certă: „n-am să am folos de la el niciodată”. Se înţelege clar că
opoziţia mamă-tată este dată de permanenta divergenţă dintre
spiritul idealist şi cel absolut practic.
Oprindu-se pe scurt la un asemenea moment esenţial, autorul
evidenţiază caracterul “vrăjitoresc” al mamei lui Nică în relaţia
imediată cu credinţa propriu-zisă ca şi cu concepţia tatălui despre
biserică şi credinţă. Susţinând “minunile” pe care le putea face
mama lui Nică, maturul I. Creangă stabileşte imediat legătura cu
credinţa ei în ştiinţa de carte. Urmând sfatul părintelui Ioan,
Smaranda consideră că “ai să te duci în fundul iadului, (...)‚ dacă nu teai sili să-ţi faci un băiat popă!” La celălalt pol, tatăl lui Nică susţine că
„biserica-i în inima omului”. Va învinge mama, care nu-şi menţine
credinţa doar în interior, ci o transmite spre binele urmaşilor.
Urmare firească — Nică traversează momentul Broşteni, fiind ajutat
în acest sens şi de bunicul David Creangă din Pipirig (cel care va
transmite, pe cale ereditară şi prin modelare, ceva din calităţile
viitorului cărturar-scriitor). Un nou portret de dascăl se conturează
(după David Creangă, Nicolai Nanu din Broşteni era profesor
înţelept şi iscusit”), numai că momentul cu pricina devine comic
tranşant, ţinând cont de faptul că Nică şi vărul său nu se pot implica
pe deplin vieţii şcolii şi cu deosebire condiţiilor gazdei, Irinuca — cea
cu caprele sale râioase. Drept urmare, reîntoarcerea Ia Humuleşti va
da senzaţia unei reveniri la prima vârstă, pentru că se consemnează
că învăţătura de carte ajunsese „pân’ la genunchiul broaştei”. Este
aceasta atât un mod de autopersiflare, cât şi un prilej de revenire la
situaţia „băieţaşului” (a copilului lipsit total de griji şi probleme). Întradevăr, partea a doua a „Amintirilor” dezvoltă întâmplările vârstei
copilului universal — cu pupăza şi cireşele, cu colindul şi smântâna,
cu scăldatul şi moş Chiorpec ciubotarul. Candoarea infantilă se
declanşează debordant şi Nică apare trecând din poznă-n poznă sub
privirile îngăduitoare, îngrijorate şi ameninţătoare ale mamei. El
“petrece” totul cu aerul nevinovăţiei mereu disimulate “Căci ce-i pasă
copilului când mama şi tata se gândesc la neajunsurile vieţii!...
Copilul, încălecat pe băţul său, gândeşte că se află călare pe un cal de
cei mai straşnici pe care aleargă cu voie bună şi-l bate cu biciul şi-l
struneşte cu tot dinadinsul şi răgeşte la el din toată inima, de ţi-e
auzul”. Copilul Nică se vrea un Făt-Frumos din basmele auzite de la
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mama sa (sau de la bunicul) şi se avântă pe tărâmul acestora, trăinduşi pe deplin vârsta copilăriei. Altfel spus, el se declară adeptul mai
vechii devize: „Trăieşte-ţi clipa!” (prezentată şi la Eminescu, în poezii).
Această „clipă” pare veşnică, întâmplările copilăriei „curgând” în
“valuri” libere, parcă fără vreo fixare în timp. Dar, chiar în contextul
declanşării celor mai nonşalante întâmplări infantile, I. Creangă nu
poate omite situaţii comice, satirice şi chiar groteşti, numai că acestea
se raportează cu deosebire Ia maturitatea cea plină de „probleme”.
Acum se introduce, spre exemplu, figura preotului Oşlobanu, care
strică obiceiul colindului tradiţional, răsturnând totodată sensurile
credinţei autentice. Un asemenea „preot” se opune total viziunii
anterioare a Iui Ion Humuleşteanul, deci şi a „bisericoasei” Smaranda.
S-a spus pe bună dreptate că în partea a doua a „Amintirilor”,
Nică seamănă cu Păcală. Dar nu se poate omite faptul că noul Păcală
rămâne copilul autentic ce-şi joacă vârsta cu nonşalanţă. De fapt el nu
păcăleşte atât pe alţii cât, mai ales, se păcăleşte pe sine, dorind a-şi
prelungi cât mai mult vârsta fără de griji (prin urmare, păcălitorul este
Creangă însuşi care-şi vrea copilăria prelungită la infinit!). Să
urmărim, la întâmplare, o secvenţă din “spectacolul” uimitoarei
copilării: Nică este trezit “într-o dimineaţă” şi trimis „cu demâncare” la
Iingurari. De-abia “făcând ochi”, el are deja în faţă o posibilă poznă —
necazul pe ”pupăza din tei”. Va urma, „logic”, prinderea acesteia (cu
o primă păcălire a păcălitorului!), însă intervine un alt mobil,
aparent comic, dar în realitate de-a dreptul dramatic. Sancţionat de
o întreagă opinie publică, el îşi ia măsuri de precauţie. De data
aceasta însă se vrea maturizat, preluând calităţile de negustor ale
propriului tată. Va urma scena de Ia iarmaroc, în care Nică se poartă
fălos, nerealizând că, de fapt, se va autopăcăli (pentru singurul motiv
că pupezele nu sunt de vânzare!). Finalul trebuie să fie tragi-comic:
“păcălitorul păcălit” se ascunde, răsuflând uşurat numai când pupăza
cu pricina redevine „ceasornicul satului”.
Pentru moment, copilul pare spăşit, dar cu siguranţă că în altă
zi o va lua de la capăt, chiar dacă va primi sancţiuni şi mai drastice
(cum este cea de după Ozana cu scăldatul). Fără îndoială că o
asemenea purtare este alimentată şi de înţelegerea mamei, care ştie
să ierte pozne nevinovate.
Dacă partea a doua a „Amintirilor…” debutase sub nobilul
consemn al Humuleştilor (vatra strămoşească a copilăriei), al casei
părinteşti (aceeaşi vatră „în mic”) şi al mamei cu toate „minunăţiile” ei
(nobilul model şi consemn pentru viata ulterioară), partea a treia se
deschide sub semnul unui dialog imaginar între copil şi “cugetul”
maturului. Cel din urmă îl acuză pe copil (în stilul arhicunoscut al
autopersiflării) că ar fi “un boţ cu ochi”, „o bucată de humă
însufleţită din sat de la noi”. O nouă descriere sentimentală a
Humuleştilor se alătură altor fragmente similare care trimiteau către
poezia satului
tradiţional,
spre a
desăvârşi
prezentarea
împrejurimilor. Ion Creangă întrebuinţează tehnica fotografierii, prin
dezvoltarea prim-planului, obţinând sentimentul “tragic” al îndepărtării
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de „obiectiv”. Oscilaţia între prezent şi istoria cu „domnitori şi
mitropoliţi” care „s-au rânduit la scaunul Moldovei” îl duce treptat la
anul 1852, “când s-a sfinţit paraclisul spitalului din Târgu Neamţului şi
s-a deschis „şcoala domnească”. Este momentul primei dezrădăcinări
a lui Nică, acesta susţinându-şi încă integral „copilăria petrecută în
Humuleşti şi nevoile”. O asemenea dezrădăcinare este atenuată însă
de dorinţa copilului de a arăta că „Humuleştenii nu-s trăiţi ca-n bârlogul
ursului, ci au fericirea de a vedea lume de toată mâna”. De fapt, este
un mod de a accepta trecerea necruţătoare a timpului.

Şcoala de
catiheţi de
la Fălticeni

Intr-o asemenea etapă se impune un alt chip de preot luminat
— “părintele Isaia Duhul, profesorul nostru”, omul care aplică
îndemnul domnesc de a folosi „şcoala şi sfânta biserică” drept
izvoare ale „mângâierii şi ale fericirii sufleteşti”. Acesta ar trebui să fie
– în viziunea Smarandei Creangă – modelul lui Nică, ce devenise
“leneş fără pereche” (nou motiv al autopersiflării). Dincolo de
momentul Târgu- Neamţ, „şcoala de catihetică din Fălticeni” se va
consemna o esenţială fază a trecerii către maturizare şi „ieşire în
lume”. În gazdă Ia Pavel Ciubotaru, băieţii susţin farmecul folclorului
propus de „Bodrângă, un moşneag fără căpătâiu, însă de tot hazul”,
dar ajung totodată şi la pozne care devin periculoase (“poznele” nu
mai sunt deloc copilăroase!). În „şcoala de popi”, apar chiar drame —
cum este aceea a lui Trăsnea cel chinuit de gramatică. “Copiii”
încearcă să facă haz pe seama „hapsânului” Nică Oşlobanul sau în
numele unor “drăcării” care le veneau în cap — veritabilă încercare de
a opri timpul în loc, dar timpul trecea cu amăgele” şi unica
perspectivă a prezumtivilor cărturari se anunţă fără echivoc: „La
şcoală să mergem, dacă voim să ieşim tobă de carte!...”.
S-a spus că Ion Creangă susţine deseori comunicarea realului
cu fantasticul. Momentul “Folticeni” implică asemenea comuniuni,
căci disputele băieţilor din casa lui Pavel Ciubotarul se raportează
uşor la „dramatica” scenă a „cuptiorului încins” din Povestea lui
Harap-alb. Mogorogea, Trăsnea şi Oşlobanul seamănă într-un fel cu
Setilă, Flămânzilă, Ochilă etc. “Urâtul” de care vorbeşte Nică (şi pe
care-l avea Harap Alb însuşi în lungul drum către maturizare) se
poate înlătura prin evadarea în vis, în pozne şi în jocul după cântecele
lui moş Bodrângă.

Reţineţi
momentul
despărţirii de
satul natal
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Partea a IV-a a Amintirilor propune ruperea copilului de sat
(ca matcă) şi de copilărie. Se începe cu o comparaţie prelungită
vizând imposibilitatea acceptării acestei rupturi, pentru a se continua
însă cu contrapunerea hotărârii mamei (aceeaşi iubitoare de credinţă
şi de carte, aceeaşi susţinătoare a viitorului fiului său ca preot
cărturar). Urmează dramatica despărţire cu mai multe etape: trezirea
bruscă, după un vis, cu cele mai extravagante salvări posibile;
îmbarcarea în „trăsura cu zmei” a lui moş Luca; despărţirea de sat şi
de farmecul său; drumul; trezirea în laşul maturizării şi al
dezrădăcinării. Pe parcurs, reapare poezia Humuleştilor, cu farmecul
său folcloric specific, la polul opus gândurilor “holteiului” care se vede
dus “mort-copt” „surgun, dracului pomană”. „Hazul de necaz” se
aprofundează, căci Nică “ţinea de pământul său ca şi vegetalele,
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trebuind smuls tot ca ele, dacă părinţii îl voiau la atâta depărtare de
Humuleşti” (V. Streinu). O dată ce poezia Humuleştilor rămâne în
urmă, Nică şi vărul său încearcă să glumească pe seama cailor lui
moş Luca (opuşi cailor din poveste, deci ducând spre rău), dar curând
trebuie să se acopere cu „un ţol”, pentru a nu mai vedea traseul
rupturii şi astfel se vor trezi în spaţiul maturizării şi al dezrădăcinării,
spaţiu care-i răneşte, dar care-i şi trezeşte la o nouă realitate, cea a lui
Creangă însuşi.
Lucrarea se încheie brusc, dând impresia că ar fi trebuit
continuată. Totuşi, reţinând titlul său expres, se poate considera că
finalul este logic, consemnând sfârşitul propriu-zis al copilăriei. Lumea
în care trece Nică — la Iaşi — este formată din “dăscălime adunată de
pe la catiheţi (...) unia mai tineri, iar cei mai mulţi cu nişte târsoage de
barbe cât badanalele de mari (...) mărturisindu-şi unul altuia
păcatele!” (cu siguranţă că-i vorba de „păcatele” tinereţilor trecute).
Maturizarea
lui Nică odată
cu momentul
Socola

Dialogul
maturitatecopilărie

Prin urmare, traseul „Amintirilor” este cel dintre naştere şi
maturizare. Tocmai de. aceea stilul lor este dublu: debordant-comic şi
optimist când propune „vârsta de aur” şi dulce-dramatic prezentând
relaţia cu maturitatea. Acest stil raportează spaţiu, oameni şi
împrejurări Ia fenomenul naşterii “boţului cu ochi” care era Nică. Într-un
asemenea context uluitor Humuleştii formează leagănul poetic, mama
emană cântecul de leagăn, stimulând naşterea şi formarea copilului,
fraţii, surorile şi copiii megieşilor dezvoltă contextul uman al
copilăriei, pe când tatăl trimite către sensurile maturizării oricând
posibile. Pe de altă parte, preoţii şi dascălii asigură spiritualitatea
copilului înspre dumnezeiască înălţare (conform credinţei mamei).
Dincolo de această matcă a copilăriei se află lumea de care pare a se
teme »boţul ochi” şi de care se va speria în realitate Ion Creangă.
Tocmai de aceea, ea este evitată mereu prin gândul la copilăria cea
ferită de necazuri şi probleme.
Lumea Amintirilor este privită din interior, căci ea apare din
perspectiva lui Nică, iar acesta îi trăieşte pe deplin frumuseţea.
Personajul lui Creangă este martor, actor şi chiar regizor. El îşi trăieşte
rolul de copil universal, „montează” chiar anumite scene pe care le
vrea veşnice şi, astfel, de el depinde tot ce se petrece în lumea din
jur. Nică devine, ca atare, personaj martor pentru întregul arsenal al
Amintirilor.
La rândul său, Ion Creangă regizează” spectacolul întregului
„dialog” dintre maturitate şi copilărie. Foloseşte, în acest sens, întregul
arsenal al oralităţii populare trecute prin filieră cultă.
„Trebuie să fi citit Amintirile, ca să guşti farmecul lor
inconfundabil, pe care nici o analiză nu este în stare să-l
tălmăcească” — susţinea J. Boutiere. Într-adevăr, pentru a înţelege
un asemenea farmec, eşti obligat să retrăieşti copilăria până la pragul
maturităţii, cunoscând totodată expresia populară şi valenţele
transferului acesteia în rememorare cultă magistrală. Întocmai unui
bătrân ţăran, I. Creangă reactualizează lumea copilăriei, în care
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găseşte nu doar farmec şi lirism ‚nu doar comic debordant, ci chiar şi
fantasticul poveştilor populare. O face pentru ca maturitatea îşi caută
mereu evadarea. Dar o face fără a imita folclorul, ci în felul său absolut
cult, genial şi inimitabil. O face parcă invitând mereu către trăirea clipei
veşnicei fericiri, sub semnul devizei: „Hai mai bine despre copilărie să
povestim, căci ea singură este veselă şi nevinovată...” Este deviza
oricărui om care se vrea mereu copil spre a putea înfrunta
“neajunsurile vieţii”.
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Test de autoevaluare 3

Comentaţi aspectele referitoare la copilăria lui Nică şi evidenţiaţi mijloacele de
realizare artistică a operei „Amintiri din copilărie”.
Veţi avea în vedere :
• Satul şi copilăria – un tot inseparabil.
• Nică în cele două ipostaze: copilul cu năzdrăvăniile şi adolescentul care pleacă
la Socola (maturizarea).
• Trăsăturile eroului-narator aşa cum rezultă din fapte, limbaj şi autodefinire.
Mijloacele de realizare artistică a operei lui Ion Creangă includ: oralitatea stilului,
folosirea de proverbe şi zicători, comicul (de limbaj, de situaţie), evocarea unor imagini
complexe prin descrieri si tehnica portretului.
Răspunsul se încadrează in spaţiul de mai jos.
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Povestea Iui Harap-Alb
Plasate, cronologic, între „anii de ucenicie” marcaţi de
compunerile cu caracter didactic, Poveştile lui Creangă au fost
publicate, în cea mai mare parte, în „Convorbiri literare”, într-o
perioadă relativ restrânsă (1875-1879). Ele au adus o notă cu totul
originală în ceea ce priveşte modul de tratare a substanţei fabuloase a
basmului popular.

Relaţia dintre
real şi fabulos
Motive folclorice

O posibilă
clasificare a
basmelor şi
poveştilor

Sintetizând originalitatea acestor scrieri, T. Vianu o găsea în
acea „dibace deplasare a interesului de la simpla povestire, de la
înfăţişarea nudă a episoadelor acţiunii, la prezentarea modalităţii lor
individuale”, în puterea de a individualiza atitudinile, gesturile şi
tipurile”, în umanizarea fantasticului, în dramatizarea epicului, în
“verva jovială a povestitorului” (conform T. Vianu — Ş. Cioculescu —
Vl. Streinu Istoria literaturii române moderne, 1944, pp. 331-333).
Prin urmare, I. Creangă preia diverse motive folclorice (lupta dintre bine
şi rău, pactul cu diavolul, sensurile metamorfozelor, Păcală, lenea,
zgârcenia, prostia etc) pe care le încadrează cu originalitate în
universul rural românesc, ajungând la adevărate spectacole în care
realul şi fantasticul se contopesc — spre a susţine Omenia cu
multiplele ei faţete. Tocmai de aceea clasificarea poveştilor sale trebuie
să ţină cont de prezenţa relaţiei dintre real şi fabulos. Iată o posibilă
clasificare: I. basme nuvelistice (Soacra cu trei nurori, Cinci pâini), II.
snoave (Prostia omenească, Povestea unui om leneş), III. basme
dominant realiste (Punguţa cu doi bani, Soacra cu trei nurori), IV
ciclul Păcală (Dănilă Prepeleac, Povestea lui Ionică cel prost), V
basme fantastice (Povestea lui Harap-Alb, Fata babei şi fata
moşneagului, Povestea porcului etc.)
Povestea lui Harap-Alb este „o adevărată epopee a poporului
român” (G. Ibrăileanu), „cel mai frumos basm al lui Creangă şi din
întreaga noastră literatură” (Ov. Bîrlea), „veritabil bildungsroman
fantastic al epicii noastre” (G. Munteanu).

Motive ale
basmului
popular
prezente în
basmul cult

Schema sa epică respectă cu stricteţe canoanele basmului
popular: împăratul bătrân care are trei fete, fratele său cu trei feciori,
încercarea virtuţilor acestora, travestiul, bătrâna mâhnită, calul
năzdrăvan, impostorul şi marile încercări, tovărăşii năzdrăvane, apa
vie şi apa moartă, pedepsirea imposturii, finalul fericit. Ne aflăm
aşadar în faţa unui basm tipic, reprezentativ din toate punctele de
vedere. În plus, în această naraţiune descoperim toate calităţile
scrisului Iui Creangă. Se poate spune că prin Povestea lui Harap-Alb
povestitorul îşi raportează propria maturitate la cea a folclorului
naţional.

Publicat iniţial în Convorbiri literare (1 august 1877), acest
uimitor basm cult a fost curând preluat de alte ziare şi reviste,
pătrunzând în rândul cititorilor din diferite straturi sociale; va intra
definitiv în lectura tuturor vârstelor, fiind uneori chiar confundat cu însăşi
povestea populară.
96

Proiectul pentru Învăţământul Rural

Proza din a doua jumătate a sec al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea

Drumul iniţiatic
al eroului

Înlănţuirea
motivelor
Momentele
naraţiunii

Scrierea în discuţie se înfăţişează ca o naraţiune obiectivă,
dominant epică, accentul ei căzând pe întâmplările eroului pus în
faţa nenumăratelor primejdii, pe care trebuie să le depăşească spre
a se impune ca Om şi Bărbat. Din acest punct de vedere, se poate
susţine că problematica poveştii este aceea a unui bildungsroman:
drumul extrem de dificil pe care-l parcurge fiul de crai (în speţă tânărul
obişnuit!) între casa părintească şi atât de necesara poziţie în lume.
De fapt, pe parcursul poveştii, acest personaj se maturizează, şi nu
oricum, ci învăţând din greşeli, căzând şi ridicându-se spre a învinge
(revelante sunt treptele parcurse de el: fiu de crai - Harap-Alb-împărat).
Fluxul narativ propus de Creangă este mai mult decât simplu
şi el poate fi schiţat printr-o structură motivică foarte clară:
1) Împăratul Verde (cel fără urmaşi — băieţi) cere ajutorul
fratelui său — Craiul (cel cu trei băieţi).
2) Acesta din urmă îşi supune băieţii „probei de verificare”
(ca orice părinte care nu-şi poate trimite oricum copiii în
lume).
3) Depăşind această probă, fiul cel mai destoinic se impune
şi pleacă în lume preluând sfatul părintesc (să se ferească
de „omul roş, iară mai ales de cel spân” şi să se ajute de
calul care l-a ajutat şi pe el în tinereţe). Prin urmare, fiul
de crai porneşte în lume, preluând tradiţia tatălui său
potrivit căreia (prin cal, arme, haine şi pielea de urs) un om
s-ar putea forma după modelul înaintaşului său.
4) Va urma însă debusolarea, iar motivul căderii în păcat va
consemna pactul cu diavolul (spânul), care pentru tânărul şi
necoptul fiu de crai va însemna chiar robia („Harap-Alb” =
robul alb).
5) Din acest moment, cel pornit să devină Domn trebuie să
lupte mai întâi pentru a redeveni Om, câştigându-şi, înainte
de toate, demnitatea pierdută. Motivul acestei lupte este
construit de Creangă pe cicluri de câte trei încercări:
a) De pe poziţia câştigată pe nedrept, spânul impune
„harapului” (spre a-şi câştiga viitorul socru) să-i aducă
salăţile din grădina ursului, nestematele din grădina
cerbului şi apoi chiar pe fata Împăratului Roşu.
b) Pornirea în această a treia încercare declanşează un alt
ciclu, pe lângă câştigarea unor noi prietenii: salvarea din
„cuptiorul încins”, ospăţul „diabolic”; alegerea meiului.
Pe parcursul celor trei încercări, împăratul trebuie să
recunoască sincer „ia acum, mi-am dat şi eu peste
oameni”
c) În fine, alegerea şi păzirea trebuie să susţină cumva
motivul îmblânzirii „scorpiei” (în cazul de faţă — fata
care-şi vrea bărbatul pe măsură!), iar drumul de
întoarcere către împărăţia lui Roşu împărat poate fi luat
chiar ca autentic urcuş pentru Harap-Alb (care s-a
maturizat şi are alături o iubire — momentan interzisă).
O ultimă încercare (rezolvată de calul năzdrăvan) îi
aduce marele remediu — apa vie şi apa moartă — şi
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Gruparea
personajelor
după conflictul
dintre bine şi
rău: Harap Alb,
corespondent
al lui Făt
Frumos şi
spânul, simbol
al răului

Modelarea
unui erou
Elemente de
bildungsroman

finalul poveştii este pe deplin întrevăzut.
6) Motivul redobândirii demnităţii pierdute susţine şi mesajul
operei lui Creangă: Mânios că a fost încălcat „pactul”,
spânul îşi ucide rivalul. Dar piere Harap-Alb (sluga),
spre a reînvia fiul de crai, cel sortit să devină împărat.
Binele şi Omenia renasc precum pasărea Phoenix!
Personajele Poveştii lui Harap-Alb pot fi grupate — ca în orice
basm — de la nivelul conflictului dintre Bine şi Rău. Ion Creangă
imprimă însă mai multă complexitate universului în care lupta este cu
deosebire morală urmărind apărarea şi impunerea demnităţii umane.
De fapt, în povestea sa putem descoperi câteva „măşti ale acestei
încleştări general-valabile: tânărul în formare, impostorul; ajutoarele
binelui; maturii şi posibilii lor urmaşi. Fiul de crai poate fi considerat un
corespondent al lui Făt-Frumos din basmul popular, dar cu
precizarea că principalele sale instrumente de luptă sunt bunătatea,
omenia şi deschiderea către formare. Asemenea calităţi atrag prieteni
şi ajutoare împreună cu care acest personaj cucereşte lumea. Tocmai
de aceea el n-ar trebui numit „erou”, ci mai degrabă „simbol”. El
sintetizează bărbăţia în formare — sub semnul câştigării treptate, dar
ferme, a înţelepciunii şi forţei morale. Iar, dacă traseul de la împărăţia
craiului, la cea a fratelui acestuia, la curtea Împăratului Roşu şi — în
fine — până pe tronul unchiului Verde, poate reprezenta un autentic
parcurs rural, fiul de crai poate fi cotat drept flăcăul apt să se realizeze
ca om şi bărbat.
Deplina umanizare impusă de Creangă are în vedere şi
posibilul Rău, care aici nu are nimic fantastic, ci susţine o altă faţetă
a lumii: impostura. Spânul este omul cel rău, dornic să se impună pe
nedrept. Viclenia şi răutatea de care dă dovadă i-ar putea aduce
câştig de cauză, dar nu într-o lume care-şi susţine omenia. Urcuşul
fiului de crai se realizează concomitent cu căderea spânului.
Consecvent ideii sale vizând superioritatea Omeniei, Ion
Creangă propune în povestea sa, numai corespondenţe şi replici ale
protagonistului pozitiv, lăsând spânului doar posibilitatea de a
suporta consecinţele răutăţii hiperbolice — între aparenta victorie,
diabolica încercare de anulare a adversarului, laşitate, răzbunare şi
pieire (În basmele populare Răul îşi are „acoliţii” săi!). Împăraţii sunt
maturii care se preocupă de creşterea şi formarea urmaşilor, de
asigurarea perspectivei împărăţiilor lor. După comportare şi exprimare,
ei par, însă, simpli bătrâni ai satelor.
Ceilalţi feciori ai craiului sunt tinerii „nevolnici”, predispuşi să
rămână veşnic tutelaţi. Relaţia dintre ei şi Prâslea este — oarecum
— comparabilă cu aceea dintre fetele Împăratului Verde şi Roşu.
Aceasta din urmă pare a prelungi ceva din „năzdrăvănia” Smărăndiţei
popii, impunându-şi afirmarea ca individualitate, în timp ce celelalte
rămân în anonimatul existenţei. Fiul de crai şi fata Împăratului Roşu
formează un cuplu deosebit (ca nouă bază a continuităţii devenirii
umane) la capătul unor îndelungi căutări în lume şi în sine.
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Ajutoarele pe care le primeşte fiul de crai — drept răsplată a
bunătăţii şi omeniei sale — impun, fără nici o îndoială „creşterea” lui:

Elemente
specifice
basmului
Ajutoarele
primite

1. Cel dintâi aşa-zis „donator” este cerşetoarea din grădina
crăiască, aceea care, miluită de feciorul cel mic al
craiului, îl sfătuieşte să preia hainele, armele şi calul
tatălui. Bătrâna reapare, după înşelarea tânărului. de către
spân, sub înfăţişarea Sfintei Duminici, acordând de data
aceasta „asistenta” sa lui Harap-Alb (fiul de crai devenit
rob) în trecerea primelor probe la care-l supune nemilosul
stăpân. Prin urmare, protagonistul poveştii este susţinut mai
întâi de tradiţia însăşi.
2. Al doilea „ajutor” este calul năzdrăvan — corespondentul
celui din basmul popular, clar mai umanizat şi mai implicat
decât acesta, cât timp el îşi poartă şi-şi sfătuieşte stăpânul,
intervine direct în acţiune (la trecerea podului, la obţinerea
—prin vicleşug — a apei vii şi moarte, la pedepsirea
spânului) şi realizează — într-un fel — legătura dintre cele
două generaţii umane: tatăl şi fiul.
3. În drum către împărăţia lui Roşu, personajul lui Creangă
dobândeşte alte ajutoare: furnicile şi albinele cruţate şi
îngrijite de Harap-Alb sunt proiecţii naturale care
„răspund” bunătăţii umane pe măsura posibilităţilor lor, aici
hiperbolice. La rândul lor, cei cinci năzdrăvani (Gerilă,
Flămânzilă, Setilă, Ochilă, Păsări-Lăti-Lungilă)— apariţii
monstruos-groteşti mai puţin frecvente în basmul popular ca
atare — se cer consideraţi ca întrupări atât materiale cât şi
umane. Prin ei, Creangă asigură racordarea fabulosului la
concret, căci aceeaşi “monştri” cultivă omenia şi asigură
evoluţia „rotundă” a fiului de crai; tot ei dau prilejul
prozatorului să ducă invenţia verbală nestăvilită spre
consecinţe de-a dreptul nebănuite.
„Scenariul” propus de Ion Creangă în Povestea lui Harap-Alb
topeşte povestirea în dialog, reface evenimentele din convorbiri sau
introduce în povestirea faptelor dialogul personajelor, ceea ce dă
autorului posibilitatea să le pătrundă psihologia. Din mânuirea
dialogului, marele povestitor obţine efecte uimitoare — în acest sens
neputând fi comparat decât cu Caragiale. Povestea lui pare a-şi plasa
acţiunile în fabulos, dar exprimarea sa ca narator şi a personajelor
sale implică pe deplin culoarea local-rurală.
Humuleşteanul este uimitor atât prin ce povesteşte cât şi prin
modul în care o face. „Vorba jovială” a lui Ion Creangă este
„asemănătoare întrucâtva cu aceea a unui Rabelais” (T. Vianu — op.
cit., pp. 260-262).
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Test de autoevaluare 4

Prezentaţi cel puţin trei argumente care susţin că Povestea lui Harap Alb este un
basm.
Veţi avea in vedere: formulele specifice basmului, personajele, acţiunile, deznodământul.
Răspunsul se va încadra in spaţiul rezervat.
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6.5. Proza lui Mihai Eminescu
Mihai Eminescu a publicat proză numai între anii 1870 – 1876
(Făt Frumos din lacrimă, Sărmanul Dionis, La aniversară, Cezara).
Multe texte i-au rămas în manuscris, posteritatea având misiunea să-i
precizeze genialului poet şi locul în câmpul prozei naţionale şi
universale.
Dimensiunea
filosofică şi
fantastică se
armonizează
in chip
romantic

Meditaţia
asupra
existenţei

La 18 ani, Eminescu era stăpânit de ambiţia de a scrie un
roman social şi istoric cu o dimensiune filosofică foarte pronunţată.
Naturi catilinare (Geniul pustiu în editura Ion Scurtu din 1904) se voia
o “istorie ciudată” despre generaţia chinuită de sentimentul neputinţei
de a-şi realiza idealurile în limitele unei epoci mistificatoare. Era,
totodată, primul jurnal romantic românesc în care confesiunea lirică,
însemnarea gazetărească, reflecţia filosofică se armonizează într-un
chip specific romantic. Dincolo de o asemenea încercare novatoare,
proza lui Eminescu aprofundează şi amplifică sensurile filosofice şi
fantastice într-o expresie care devine tot mai profund Iirică.
Puternic influenţat de filosofia şi literatura europeană pe timpul
studiilor Ia Viena, M. Eminescu introduce în proza românească a
vremii formula nouă a meditaţiei asupra existenţei. Pentru el,
fantasticul este „o formă practic a lirismului, expresia unui
sentiment de nelinişte, de nostalgie cosmică, în care neobişnuitul
tinde să includă absolutul prin confruntarea realului cu imaginarul”
(E. Tudoran). Dintr-o astfel de concepţie provine puternica legătură
dintre filosofie şi fantastic. Prin urmare, scriitorul caută sensurile
existenţei şi, pentru aceasta, construieşte personaje eminamente
lirice, neliniştite, tinzând spre pătrunderea necunoscutului, care poate
fi exterior sau interior.
„Fantasticul interior” solicita autoconsiderarea umană ca fiinţă
cosmică. Ca şi în poezie, descoperim relaţia geniului cu
macrocosmosul. Apare, neapărat, relaţia cu „fantasticul exterior” în
mod obligatoriu personajele eminesciene trebuind să se dedubleze.
Ele realizează deopotrivă o existenţă reală şi una fantastică,
permiţând “saltul” filosofiei în fantastic.

Influenţe
mitice,
naţionale şi
universale

În realizarea unui asemenea cadru general, care să asigure
perspectiva meditaţiei, Eminescu este influenţat de tezaurul
înţelepciunii mitice universale şi naţionale (prin cărţile indice şi
egiptene, prin basmele noastre), de idealismul kantian şi relativismul
lui Leibnitz, de teoriile lui Schopenhauer despre metempsihoză.
Meditaţia propriu-zisă şi căile obţinerii ei impun evident originalitatea
eminesciană.
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Sărmanul Dionis de Mihai Eminescu

Condiţia
geniului

Filosofia si
literatura

Mitul oniric şi
raportul
antitetic realideal

102

Citită în şedinţa Junimii din 1 septembrie 1872 (unde a lăsat
o impresie de nedumerire prin ineditul său amestec de filosofie şi
literatură), această nuvelă a fost mai apoi publicată în „Convorbiri
literare” (la sfârşitul anului 1872 şi începutul lui 1873).
Ea este, din punctul de vedere al problematicii şi al
construcţiei, o proză reprezentativă între scrierile eminesciene, ba
chiar o autentică sinteză tematică şi artistică (de ce nu s-ar putea
reţine faptul că Sărmanul Dionis şi Luceafărul sunt două sinteze
extreme în evoluţia celui mai mare romantic al nostru, între tinereţe şi
maturitate?).
Nuvela propune condiţia geniului într-un „cerc strâmt” nefast,
fiind raportată neapărat la cugetarea filosofică şi la meditaţia socială.
Cugetarea metafizică a lui Dionis predispune către vis şi evadare din
real în macrounivers şi-n macrotimp (căci geniul eminescian nu
poate avea graniţe în vreme şi spaţiu!). Se recurge astfel la motivul
dublului, al umbrei, folosindu-se acea veşnică antiteză între înger şi
demon, între faţetele existenţei — iadul şi raiul. Pe parcursul
călătoriei imaginate de Dionis, istoria şi prezentul par a face corp
comun, după cum natura însăşi (terestră şi cosmică) impune timpul
etern al existenţei geniului.
O astfel de uimitoare sinteză tematică este perfect încorporată
firului narativ aparent, în care descrierea şi monologul, meditaţia şi
lirismul de amplu suflu metaforic impun nuvelei deschidere către
capodoperele de mai târziu. De fapt, în proza lui Eminescu
importantă este poezia filosofiei, adică acea „intuiţie metafizică a
lumii concretizată într-o poveste cu multe ascunzişuri spirituale” (P.
Constantinescu).
În această nuvelă, filosofia devine pretext pentru literatură.
Personajul său, Dionis, este un individ de excepţie, înălţat (conform
esteticii romantice) deasupra semenilor obişnuiţi şi putând deci
participa la întâmplări extraordinare. Tocmai în acest sens, debutul
operei se află sub semnul meditaţiei schopenhaueriene asupra lumii
„ca voinţă şi reprezentare”. Considerând existenţa cotidiană drept
proiecţie a propriului eu, tânărul “sărman” îşi pune problema ieşirii din
concret, într-un timp şi spaţiu infinit („Dacă lumea este un vis de ce nam putea să coordonăm şirul fenomenelor sale cum voim noi?”)
Gradarea trecerii lui Dionis prin mediul social permite lui
Eminescu să raporteze, prin antiteză, idealul la real: marele cugetător
(deşi tânăr şi sărac), mergând pe strada mohorâtă sau oprindu-se
puţin într-o cârciumă mizeră, îşi descoperă (sau îşi redescoperă)
superioritatea faţă-n faţă cu „lumea mică”. Mai departe, descrierea
locuinţei sărăcăcioase a lui Dionis impune — fără drept de apel —
proiecţia celeilalte realităţi, în care „luna îşi vărsa lumina ei cea
fantastică prin ferestrele mari, albind podelele ce păreau unse cu
cridă; păreţii posomorâţi aveau, pe unde ajungea lumina lunei, două
cuadrate mari argintoase, ca reflectare a ferestrelor”. Prin urmare,
unei realităţi meschine i se opune tendinţa ieşirii către ideal pe
uluitoarea cale romantică luminată de razele lunii. Această tendinţă va
fi susţinută tocmai de acel tânăr îmbrăcat sărăcăcios, dar având „o
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frunte atât de netedă”, corect “boltită”, ochii „moi şi străluciţi” pierduţi
în „acea intensivă visătorie”, surâsul „foarte inocent, dulce, l-am putea
numi, şi totuşi de o profundă melancolie”.

Mitul
Faustic
Sacrificiul
omului
superior din
dorinţa de a
atinge
absolutul

Sensurile
metempsihozei
se îmbină cu
mitul oniric
susţinând
sufletele
umane: DionisDan, RubenRiven,
fata-mama,
Maria-Fecioara

Speculaţiile filosofice şi astrologice (Cartea lui Zoroastru şi
învăţăturile anticarului Dan), amintirea părinţilor (şi cu deosebire cea
a mamei — ca icoană a trecutului şi totodată a eternităţii însăşi) şi
muzica de la fereastra vecină (susţinută de o fiinţă, care trebuie să fie
Fata de vis) declanşează evadarea. În continuare, Dionis pare a
parcurge incredibilul traseu în timp şi spaţiu (am spus “pare” întrucât
finalul nuvelei nu va susţine certitudinea, ci doar posibilitatea
transmigrării esenţei umane). Vor urma două asemenea călătorii:
Dionis — devenit călugărul Dan — va evolua în epoca lui Alexandru
cel Bun, trăindu-şi realizarea totală şi fericirea erotică alături de
Maria, fiica spătarului Mesteacăn (şi corespondenta fetei de la
fereastra vecină — din cealaltă “existenţă” a personajului titular). În
acest context, Dan pare a-şi impune genialitatea prin iubire:
“singurătatea ei (a Mariei n.n.) îl umplu de geniu şi de-o nouă putere”.
Această sărutare dă tânărului călugăr imboldul şi forţa de a se rupe de
condiţia terestră, călătorind spre Lună (îl ajută şi Riven, noul Mefisto).
Pământul devine “albastru mărgăritar” atârnat de salba fetei. După
antiteza construită între timpul “ inimic” şi cel al trăirii idealului,
urmează contrastul spaţial: privind “cu ocheana prin coaja acelui
mărgăritar”, Dan „se miră cum de nu plezneşte de mulţimea urei
ce cuprindea”; în schimb, pe Lună, el îşi construieşte o lume feerică,
plină de “un cutremur voluptos”. Spaţiul selenar astfel imaginat
permite lui Eminescu să reediteze cuplul iniţial, iar viziunile literarartistice proiectează un fel de alt rai, în care Dan se poate crede
nucleul. El încearcă să descifreze enigma ochiului şi a cuvintelor de
deasupra porţii timpului divin. Iluzia că, participând alături de zei la
armonia lumii, va fi copărtaş al Totului universal şi îndrăzneala de a
se socoti el însuşi Dumnezeu culminează călătoria în vis şi
urmează căderea din rai, după cum se-ntâmplase altădată cu
Saranail devenit Satana. Dan a atins un anume ideal, dar el voia
Absolutul şi cutezanţa-i exagerată i-a fost aspru pedepsită: visul se
destramă, Dan dispare şi-n Iocul lui reapare Dionis, tânărul sărac şi
acum foarte bolnav. Se poate crede deci că acea uimitoare călătorie
în timp şi spaţiu a lui Dan este proiecţia delirului bolii lui Dionis. Şi
dacă în finalul nuvelei Dionis este salvat graţie iubirii şi legăturii cu
strămoşii, se subînţelege faptul că astfel se poate asigura replica
erotică: Fata din vis devine fiinţă concretă, compensând nefericirea
socială cu acel unic „noroc” sentimental.
Universul întreg al acestei nuvele fascinante evoluează în jurul
protagonistului, care este Geniul cel Tânăr, personaj romantic
neadaptat Ia o ordine socială dată, obţinând negarea acesteia prin
refugiu în imaginar, prin căutarea absolutului, pentru a ajunge chiar, la
încercarea (eşuată) de a depăşi limitele cunoaşterii omeneşti. El este
“sărman” în plan terestru-concret, dar superior şi chiar sublim în
tendinţe şi credinţe. De fapt, personajul eminescian se zbate între
Pământ şi Cer precum Prometeu ca şi acesta, este personaj tragic.
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În finalul nuvelei sale, Eminescu cufundă în mister aparent
total corespondenţa dintre Dan şi Dionis. De fapt, care dintre cei doi
este cel real? Unicul răspuns în faţa unui scriitor profund romantic şi
genial ar trebui să fie că ambii pot fi proiecţii reale şi proiecţii
imaginare (la romantici, osmoza dintre cele două categorii de
proiecţii nu permit vreo delimitare strictă). Motivul “dublului” permite
lui Eminescu să construiască cele două posibile lumi în care geniul
poate fi nefericit sau fericit. Într-una (posibil infern) evoluează Dionis
— ajutat de Riven şi stimulat de muzica „fetei de la fereastra vecină”.
„Sărmanul” (epitet posibil real!) caută ieşirea din concret sub
semnul filosofiei şi astrologiei (preluate prin Riven) şi la chemarea
muzicii iubirii. Într-o altă lume (posibil Paradis), Dan este călugăr
şi corespondent al marelui Zoroastru (de fapt, Zarathustra), în timp
ce Ruben, se impune mai ales ca Demon alimentator al tendinţelor
sale. Maria pare concretizarea „Fetei din vis”, iar călătoria în timp şi
spaţiu creează senzaţia mitizării existenţei geniale. Tânărul „sărman”
a reeditat pactul cu Diavolul spre a trăi fericirea supremă. Mesajul
final pare a fi de asemenea la intersecţia dublului: În timp şi spaţiu,
oricând şi oriunde poate exista nefericire, dar şi fericire! Marele
Eminescu îşi construieşte nuvela sub forma naraţiunii fantastice, în
care fantezia debordantă dă libertate deplină folosirii modurilor de
expunere. Autorul Luceafărului conferă prozei un lirism de factură
intelectuală şi obţine o bogată simbolistică spirituală.
Sărmanul Dionis în întreaga proză fantastică eminesciană
inaugurează un amplu capitol al literaturii române, capitol în care
se vor înscrie Gala Galaction, Mircea Eliade, Vasile Voiculescu,
Ştefan Bănulescu ş.a.
În Cezara, apare ca replică a lui Dionis călugărul Ieronim, „un
ciudat amestec de vis şi realitate rece”. Şi el caută o posibilitate de
realizare. Dionis voia realizarea spirituală, Ieronim susţine erotismul.
„Întunecatul său geniu infernal” atinge într-adevăr — fugind din
lumea reală şi căutând ascetismul lui Euthanasius (formă a plăcerii
naturiste) — infernalul.

Legătura cu
poezia prin
tematică şi
motive:
dedublarea
Dionis-Dan
LuceafărulHyperion

Se observă cu uşurinţă că în proza eminesciană apar teme
şi motive din poezie. Esenţială rămâne problematica geniului în
permanentă aspiraţie spre perfecţiune şi absolut, problematică ce
include obligatoriu titanismul şi demonismul. Dionis şi Ieronim
resping concretul şi caută idealul deosebind pe calea visului, a
reveriei şi a dedublării. Dacă în Luceafărul visul este al fetei de
împărat şi reproiectează cumva magia zburătorului, în Sărmanul
Dionis geniul însuşi se transformă într-o formă de vis sub imperiul
semnului astrologic al cărţii. Urmează dedublarea dintr-un timp
anterior şi Dionis devine Dan. Precum Luceafărul-Hyperion, el
încearcă o nouă experienţă (între un nou mediu de experienţă şi
realizarea erotică).
Dar călătoria în timp şi spaţiu terestru se cere completată de
una către un posibil centru al întregului univers. Noua aventură a
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cunoaşterii solicită, însă, un autentic pact cu diavolul-Ruben (ca în
Faust al lui Goethe). Motivul umbrei aduce cu sine altă dedublare (ca
în nuvela Umbra mea): Dan se detaşează de umbră şi împreună cu
iubita sa realizează o călătorie pe lună, univers sustras dimensiunilor
timpului şi spaţiului. Suprema detaşare a geniului apare acum, căci
Maria poartă la gât întregul pământ transformat în mărgăritar. Ca şi în
Luceafărul, se proiectează infinitul, edenul genezelor — în care totul
pare posibil. Eroul se consideră de fapt realizat (mai mult decât
Ieronim care se realizează doar în plan erotic). Spre deosebire de
Luceafărul, unde Hyperion suportă controlul Demiurgului (veritabilă
conştiinţă universală), în Sărmanul Dionis geniul se poate considera
Demiurgul însuşi, profanând efectele magiei şi destrămând întregul
vis. Neţinând cont de avertismentele triunghiului cu ochi de foc, Dan
poate distruge idealul însuşi, deci chiar mobilul meditaţiei.

Mitul edenului
Paradisul
romantic
Existenţa
umană bazată
pe iubire

Eminescu rămâne adeptul existenţei ca „aşezământ al naturii” şi
nu al inteligenţei umane. Tocmai de aceea, în Cezara, cuplul erotic
rămâne pe insula de vis, spre a reedita mitul originar — Adam şi Eva,
pe când în Sărmanul Dionis visul supremaţiei inteligenţei umane se
destramă. În final, rămâne suspendată în timp întrebarea esenţială
(foarte greu de rezolvat): „Cine este omul adevărat al acestor
întâmplări: Dan ori Dionis?” Oricum, finalul încearcă un răspuns:
retrezit din vis, Dionis se va căsători cu Maria pecetluind astfel o
existenţă umană concretă, bazată pe iubire. Să fie atunci Dan un
corespondent al lui Hyperion căutând idealul dincolo de existenţa sa?
Filosofia eminesciană pătrunde intens în proza sa care cultivă
fantasticul romantic de factură populară. Făt-Frumos din lacrimă
poate fi un erou-titan cu calităţi orfeice. Făt-Frumos îmblânzeşte
fiarele pădurii şi doreşte să asigure armonia naturală, rămânând
însă un personaj dual — chinuit de controversele şi dilemele
romantice obişnuite.

Întemeietorul
nuvelei
fantastice

În cele câteva nuvele de factură sociologică (Aur mărire şi
amor, La curtea cuconului Vasile Creangă etc.), Eminescu
prelungeşte tradiţia fiziologiilor paşoptiste, descoperă farmecul
patriarhal al vieţii rustice, precedând în multe sensuri pe Duiliu
Zamfirescu, EmiI Gârleanu sau Mihail Sadoveanu. Prozatorul
Eminescu este — prin urmare — un întemeietor şi un precursor, cu
spirit naţional şi universal. Întemeietor al nuvelei fantastice pe plan
naţional, el deschide calea prozei moderne a lui Vasile Voiculescu şi
Mircea Eliade. În plan european opera sa poate fi comparată cu a lui
Chamisso şi Poe, Hoffman şi Novalis.
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Test de autoevaluare 5

Evidenţiaţi trei elemente specifice romantismului în nuvela fantastică
„Sărmanul Dionis”
Veţi avea în vedere:
- caracterul excepţional al personajului;
- prezenţa unor teme şi motive specifice romantismului;
- ironia romantică.
Răspunsul se va încadra in spaţiul rezervat.
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6.6. Proza lui I. L. Caragiale
I. L. Caragiale se impune în domeniul prozei de dincolo de
culminaţia sa dramatică, dovedind resurse nebănuite în a observa
umanitatea atât pe orizontală cât şi pe .verticală, în a discerne
caractere şi tipologii. Afirmaţia unui personaj al său —“Simt enorm şi
văz monstruos, nu mai pot privi dar tot ascult” enunţă o profesiune
de credinţă unică, de dublă consistenţă: Caragiale contemplă lumea
de la nivel hiperbolic căci nu doreşte să realizeze un simplu act de
cunoaştere, ci vizează sancţionar (prin cancan sau gravitate) şi
influenţarea cunoştinţelor; totodată, el susţine spectacol lumii la graniţa
dintre tragic şi grotesc, dintre macabru şi burlesc.
Tragicul în
nuvele şi
povestiri,
comicul în
dramaturgie
şi în
momente şi
schiţe

Proza sa include: momente, schiţe, povestiri şi nuvele. Dacă în
dramaturgie domină registrul comic — cu impecabilele sale surse (de
la moravuri şi caractere, situaţii, limbaj şi nume), în nuvele şi povestiri
se impune mai ales tragicul. De fapt acestea, în marea lor
majoritate, se alătură dramei Năpasta, în timp ce momentele şi
schiţele completează universul comediilor spre a realiza acele
excepţionale radiografieri de “năravuri” sociale şi familiale. Mai mult
chiar, momentele şi schiţele lărgesc în mod considerabil orizontul
social şi uman caracteristic operei comice a lui Caragiale. Aceste
miniaturi literare conturează o lume extrem de pitorească, în
înfăţişările ei publice şi particulare, conturându-i enormităţile aparent
nevinovate; este lumea „moftangiilor”, a „mofturilor” care-şi bazează
existenţa pe contrastul (mascat) dintre aparenţe şi esenţe
(inepuizabilă sursă a comicului). Este lumea Popeştilor, a Ieneştior
ş.a. care cresc copii în genul lui Goe, recurg la “lanţul slăbiciunilor”
pentru “bacaloriat”, fac reportaje războinice în ... Cişmigiu, inspiră
demagogi şi zeflemişti etc.
I L. Caragiale pătrunde în „high-life” sau în mediul lui Mitică şi
decupează momente pe care le transpune ca pe scenă. Iată de ce
lumea evocată trăieşte prin modul în care vorbeşte, prin automatisme,
dialogul dobândind o excelentă forţă de sugerare a realităţii. De fapt,
se poate spune că momentele şi schiţele alcătuiesc o altă etapă a
activităţii dramaturgului Caragiale.

Proza
psihologică

Magistral mânuitor al artei comice, autorul Scrisorii pierdute
concepe confluenţa, între comic şi tragic în consensul elucidării
complexităţii existenţei. Cel care în D’ale carnavalului ducea hazul la
paroxism, în Două loturi caută masca râzândă) spre a descoperi
profunzimea aflată în suferinţă. De fapt, sursa principală a tragicului
o formează tot neconcordanţa dintre aparenţă şi esenţă, dar de la
nivelul sensibilităţii umane. În Două loturi, Lefter Popescu pare (dar
nu este!) comic atâta timp cât iluzia, câştigului poate fi întreţinută.
Mai departe, tragicul (cumulat, pe parcurs, pe plan interior)
explodează în manifestări ale dezechilibrului şi violenţei. În Cănuţă,
om sucit, registrul comic se limitează doar la schiţarea unor aparenţe.
“Suceala” lui Cănuţă stârneşte hazul doar până la un moment, căci în
realitate personajul este un damnat al vieţii.
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Căutând tragismul, Caragiale descoperă proza psihologică,
investigând resorturile, sufleteşti şi stările de subconştienţă. Intr-un
asemenea demers analitic, principalele sale repere sunt: descifrarea
“spaimei” personajului – cu mobilul acesteia, urmărirea atentă a
frământărilor lui, între efect şi cauză, marcarea situaţiilor paroxiste şi
amendarea moralizatoare a „spaimei” în dezbatere. S-a spus despre
Caragiale că ar practica un “naturalism radical, cu preferinţe pentru
patologie şi sociologie, cu preocuparea de explicaţii şi metodă
exacte (G. Călinescu). Oricum ar fi, important este faptul că marele
scriitor realizează sondaje unice în psihologia umană, descoperind
adevărate şi multiple enormităţi ale acesteia. În realitate, trecerea în
aşa-zisa manieră naturalistă înseamnă, la Caragiale, evidenţierea
unor situaţii şi cauze care generează obsesia, nebunia şi crima şi
nu explicarea cu minuţiozitate a unui caz.
Analiza
stărilor
obsesive:
- spaima
ereditară;
- posibila
reîntoarcere;
- patima
averii;
- teroarea
aşteptării.

Caragiale analizează, cu deosebire, stări obsesive, pornind
de la “izvoarele” acestora, care, în general, sunt cuprinse „în plasma
socială în care trăieşte individul” (G. Călinescu). Leiba Zibald din O
făclie de Paşti este evreu, având o spaimă ereditară. În plus, suferă
şi de friguri. În vreme de război propune un context arivist sub
semnul pretinsei inferiorităţi a lui Stavrache (conform unei vechi
concepţii că patima averii dezumanizează). Dar asemenea crize
iniţiale se amplifică rapid, cumulând elemente de acţiune: pe fondul
spaimei ereditare a lui Leiba Zibald intervine ameninţarea slugii (că va
veni în noaptea de Paşti) şi se declanşează fluxul obsesiv. Pentru
Stavrache, mobilul intrigant îl formează tot o posibilă reîntoarcere:
fratele său (căpetenie de tâlhari) pleacă în război pentru a i se pierde
urmele, lăsând vorbă ca va reveni. Stavrache îi preia averea, dar
rămâne cu această „vorbă ca o obsesie tot mai presantă. “Vorba”
prinde contur sub forma vedeniei fratelui mort care îl torturează cu
aceeaşi idee: „Gândeai c-am murit, neică?”
Aşteptarea devine autentică teroare: Leiba Zibal oscilează între
real şi visele provocate de friguri. Coşmarurile lui Stavrache se
interferează cu setea de avere. În mod paradoxal, visul se transformă
în realitate (atât de puternică este obsesia, încât ea conturează,
treptat, deznodământul!); totodată posibila victimă se întăreşte, având
în final chiar o atitudine cruntă faţă de adversar. Sub impresia
spaimei, Leiba Zibald, arde mâna lui Gheorghe. La rândul său,
Stavrache se opune fizic fratelui care vine să ceară bani. Alienarea se
întăreşte momentan pentru ca imediat să devină deplină şi
ireversibilă: în final, hangiul cântă popeşte luând parcă locul fratelui —
care fusese preot.

Gradarea
analizei
psihologice.
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Pe parcursul unor asemenea fluxuri dramatic-depresive, se
prezintă gradat pătrunderea psihologică, alături de intensificarea
participării naturii şi a scriitorului însuşi. Înaintea scenei confruntării
dintre fraţi, de exemplu, Caragiale precizează: „Era o zloată
nepomenită; ploaie, zăpadă, măzărică şi vânt vrăjmaş, de nu mai ştia
vita cum să se-ntoarcă să poată răsufla”.
Proiectul pentru Învăţământul Rural

Proza din a doua jumătate a sec al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea

Contrastul
esenţă/
aparenţă

Marele prozator realizează astfel o dimensiune fantastică în
genul unei proiecţii halucinatorii. În alte nuvele propune fantasticul,
relatând întâmplări obişnuite cu o forţă de sugestie deosebită. La
hanul lui Mânjoală urmăreşte o taină aparent greu de explicat,
deşi suportul ei e iubirea. În Kir lanulea, motivul pactului cu dracul
dă posibilitatea redescoperirii „mahalalei” Bucureştilor. Ca şi la
Creangă, dracii sunt umanizaţi. În Abu Hassan, atmosfera voit
orientală încadrează moravuri româneşti. Prin urmare, prozatorul
Caragiale este atât maestru al, descifrării aparenţelor (surse ale
comicului), cât şi al profunzimilor (surse ale posibilului tragic).

În vreme de război de I. L. Caragiale
Întreaga operă a marelui Caragiale se cere privită din unghiul
m ărturisit de el însuşi: „simt enorm şi văd monstruos”. Dacă în
comedii şi în schiţe trebuie înlăturat învelişul comic spre a se
descoperi neliniştea şi tristeţea, în drama Năpasta şi în nuvele
acestea se expun în mod direct, respectivele scrieri fiind dominate
de tragic, chiar dacă acesta pare a fi estompat de comic (Două
loturi) sau de fantastic (Kir Ianulea). „Sensibilitatea enormă” şi
„viziunea monstruoasă” ating, în partea comică a operei lui
Caragiale, stilul caricatural, iar în cea analitică — un stil grav,
urmărind stările de conştiinţă şi de comportament ale personajelor.
Influenţe
naturaliste

Izvorul spaimei (O făclie de Paşte), al incestului (Păcat), al
obsesiei (În vreme de război) sunt cuprinse în plasma socială în care
trăieşte individul — sublinia G. Călinescu.
Prin urmare, nu se poate vorbi la Caragiale de un naturalism
pur, ci de o proză psihologică în care eternul uman este analizat şi
comentat în momentele sale de cumpănă.
Nuvela În vreme de război a apărut în 1898 şi ocupă un loc
de frunte în creaţia prozatorului Caragiale cât şi în întreaga noastră
literatură de factură psihologică. Ea urmăreşte derularea unui caz
psihologic în contextul unui mediu social în care setea de înavuţire
veştejeşte spiritele. Este superioară altor creaţii caragialeşti de
acelaşi gen, întrucât motivează întregul demers tragic şi realizează
nu numai atmosferă ci şi tipologie, „fiindcă Stavrache, frate neomenos,
întruneşte ceva din eternul uman” (G. Călinescu).

Structura
compoziţional
narativă

Nuvela este construită din trei capitole, care se constituie — de
fapt — în trei trepte ale trecerii progresive a protagonistului prin
obsesie, până la nebunie. Această construcţie este — fără îndoială —
similară cu cea a dramei, momentele sale conflictuale fiind uşor de
descifrat:
1) În capitolul I cunoaştem protagoniştii şi reţinem o
expoziţiune inedită: Preotul Iancu (omul credinţei!) are viaţă dublă
(între biserică şi tâlhăria de noapte!), pe când fratele acestuia,
negustorul Stavrache pare omul „de treabă”, chiar ideal. Lucrurile
se precipită rapid şi intriga are în vedere aducerea faţă-n faţă a
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celor doi fraţi: speriat că ar putea fi prins, Iancu îi divulgă fratelui
„secretul” şi-i cere ajutorul. Acesta îI „salvează”, trimiţându-l
voluntar pe front, dar de fapt o face spre a-i acapara averea. Din
păcate, Stavrache, o dată cu moştenirea, preia şi obsesia posibilei
reîntoarceri a fratelui (chiar dacă vestea asupra morţii acestuia ar
trebui să-l liniştească).
2) În capitolul al II-lea, desfăşurarea conflictului psihologic
are în vedere transferul obsesiei în vedenia fratelui sub semnul
aceleiaşi dure intervenţii: „Gândeai c-am murit, neică?...” În
coşmarurile negustorului dominat de setea de înavuţire Iancu
apare mai întâi în haină vărgată, de ocnaş, cu ochii de fiară, gata
să-l ucidă, iar apoi în ţinută militară (de căpitan). De fiecare dată,
Stavrache opune rezistenţă vedeniei, ca şi cum ar lupta cu ceva
real — fizic (de fapt, el luptă cu sine, între spaimă şi patimă).
3) Punctul culminant al nuvelei îl reprezintă încleştarea
dintre cei doi fraţi. Obsesia lui Stavrache se transformă în realitate
pentru că Iancu vine să-i ceară bani, întrucât îi cheltuise pe cei ai
regimentului. Atingând paroxismul de la nivelul obsesiv al posibilei
pierderi a averii, negustorul refuză orice compromis şi încleştarea
(fizică şi psihică) dintre cei doi fraţi conduce către un dublu
deznodământ: pe când Stavrache cântă popeşte, Iancu trebuie
să-şi recunoască nenorocul; prin urmare, finalul tragic aparţine
ambelor personaje — între nebunia unuia şi sărăcia celuilalt.
Lupta pentru
avere

Nuvela lui Caragiale creează aşadar două tipologii, încadrate
unui context social bazat pe lupta pentru avere. Stavrache şi Iancu
sunt două posibile măşti umane reprezentând — de fapt — doi posibili
învingători învinşi. Dacă iniţial Iancu pare a se impune ca stăpân al
respectivului context social, foarte curând rolurile se schimbă, căci jaful
fizic nu poate rezista celui modern — bazat pe presiune psihologică.
Din momentul plecării pe front, Iancu rămâne doar ca replică tot
mai dură adresată conştiinţei fratelui său — o conştiinţă afectată pe
deplin de patima înavuţirii. Caragiale urmăreşte cu deosebită atenţie
(dar şi cu obiectivitate) modul în care aparentul „om cu dare de
mână, cu han la drum” se afundă tot mai mult în nebunia produsă de
patima banului.
„Bolnav” de avere, Stavrache nu-şi dă seama că — o dată cu
moştenirea averii fratelui său — va prelua şi frica de a nu o pierde.
De fapt, lăcomia sa (care nu-i permite să vadă acest lucru) este mai
mult decât grăitoare în scenele în care-şi trimite fratele pe front sau
refuză brutal fetiţa venită să ceară pe datorie. Stavrache îşi primeşte
„răsplata” în mod progresiv: între dezumanizare — de la obsesie,
la vedenie — şi nebunie. În final, el este învins de propria-i patimă,
pe când fratele său trebuie să se recunoască victimă a sorţii.

Planurile
narative
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Desfăşurarea nuvelistică se realizează pe trei planuri: unul
este al prozatorului care relatează faptele şi sugerează înlănţuirile
cauzale, analizând minuţios fiecare fenomen şi compunând astfel o
foaie de observaţie aproape ştiinţifică asupra evoluţiei „bolii” lui
Stavrache. Al doilea plan este dialogat, dar diferit de al altor creaţii
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caragialeşti. Respectivul plan apare gradat în În vreme de război,
atât în real cât şi în imaginaţia lui Stavrache. Discuţiile reale sunt
încadrate artei scenice (având chiar şi indicaţii scenice), în timp ce
conversaţia lui Stavrache cu umbrele punctează doar obsesia.
Planul
descriptiv
susţine cadrul
în care se
desfăşoară
drama
psihologică

În fine, al treilea plan al povestirii îl constituie cadrul acesteia.
Natura reliefează cu pregnanţă dramatismul şi evoluţia acestui plan.
Toate întâmplările se petrec noaptea. Aportul naturii aprofundează
sensibilităţile personajelor. Starea finală a lui Stavrache corespunde
pe de-a-ntregul vremii în care „nu mai ştia vita cum să se-n-toarcă
să poată răsufla”. Fenomenul natural devine terorizant, căci
„Caragiale ştie să asculte glasul naturii”. În opera sa, nu sunt descrise
spaţii interioare, acest univers fiind intuit prin prezentarea individului
în individ (omul îşi exteriorizează starea!) În vreme de război de
I.L. Caragiale este — fără îndoială — o deosebită dovadă a
talentului său de prozator analist.
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Test de autoevaluare 6

Evidenţiaţi si comentaţi cel puţin trei elemente care definesc proza psihologică a
lui Caragiale pornind de la un pasaj din curs.
Un posibil punct de plecare îl poate constitui pasajul următor:
„Căutând tragismul, Caragiale descoperă proza psihologică, investigând resorturile,
sufleteşti şi stările de subconştienţă. Intr-un asemenea demers analitic, principalele sale
repere sunt: descifrarea “spaimei” personajului – cu mobilul acesteia, urmărirea atentă a
frământărilor lui, între efect şi cauză, marcarea situaţiilor paroxiste şi amendarea
moralizatoare a „spaimei” în dezbatere.”
Răspunsul se va încadra in spaţiul rezervat.
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6.7. Nuvela lui I. Slavici

Slavici creatorul
nuvelei realist
psihologice
alături de
Caragiale

Aflat sub semnul clasicismului junimist ş i a l influenţei
eminesciene, Ion Slavici a impus nuvela de excepţie, prin Moara cu
Noroc şi Comoara, Pădureanca şi Popa Tanda. Universul acestor
creaţii este inspirat cu deosebire de relaţia dintre mediul de viaţă şi
consemnul moral al omului stăpânit de mari energii şi patimi. Spaţiile
predilecte sunt cele propuse de sat sau târg, de câmpia imensă în
care numai forţele majore se pot înfrunta. Pe asemenea spaţii,
oamenii menţin legi nescrise, tradiţii şi obiceiuri a căror nerespectare
conduce la adevărate tragedii. În Comoara, patima averii atentează
la bunul simţ tradiţional ţărănesc. În Pădureanca, intervenţia relaţiilor
sociale produce drame erotice. Se impune un adevărat cod al familiei
(pe urmele filosofiei lui Confucius) şi Slavici are posibilitatea să
descopere suferinţe nebănuite produse de instabilitatea nucleului
familial sau de eventualii săi intruşi (în Moara cu Noroc).
Pe urmele menţinerii tradiţiilor străvechi, în nuvelele lui Slavici
acţionează o autentică opinie publică (Gura satului), bătrânii pastori
ai înţelepciunii populare şi chiar cavaleri legendari în haine de poliţişti
(soacra şi Pintea din Moara cu Noroc). Tot în acelaşi sens apar copii
minune (Budulea Taichii) şi preoţi devotaţi credinţei (Popa Tanda).
Nuvelistul analizează pe orizontală şi verticală modul în care
energia înnăscută acţionează în sens pozitiv sau negativ, sub
imperiul influenţelor exterioare. În Moara cu Noroc, cizmarul de
maxim bun simţ, Ghiţă, apare iniţial dornic să depăşească o
condiţie umilă (pentru familia sa), dar hanul Moara cu Noroc îi va fi
fatal din dublă perspectivă: îi dă gustul banului şi îl aduce în „mrejele”
lui Lică Sămădăul. Acesta din urmă este demonul, capabil să domine
câmpia şi lumea, subordonând energii şi patimi. Pactul cu „diavolul”
va însemna pentru Ghiţă pieirea.

Naraţiune
realist
obiectivă
Narator
omniscient şi
omniprezent

Acţiunea din Moara cu Noroc se derulează numai aparent sub
semnul spectaculosului, al aventurii căutate în societate; I. Slavici
urmăreşte concretizarea zicalei populare “Banii sunt ochii dracului”.
De fapt, începutul şi sfârşitul nuvelei stau sub semnul unei posibile
drame. Dacă iniţial soacra personajului principal solicită omului în
general să se mulţumească „cu sărăcia colibei sale”, în final tot ea va
conchide că încălcarea unei asemenea morale a atras nimicitoare
tragedii.
Secvenţele narative sunt construite după sistemul realist-clasic,
adică dinspre prefigurarea unor cauze social-umane către impunerea
tipologiilor definitorii. Iniţial, nimic nu anunţă drama, atâta timp cât
Ghiţă, cizmarul, arendează hanul de la Moara cu noroc, numai pentru
a-şi depăşi condiţia umilă. Prin urmare, este exclus naturalismul, după
cum nu pot fi luate în seamă anumite crize ale personajului titular.
Dar “apele limpezi” sunt rapid tulburate de mânuirea banilor.
„Venerabilul” Ghiţă simte tot mai mult plăcerea acestora şi un atare
„diabolic sentiment” va fi exploatat Ia maximum de Lică Sămădăul,
şeful porcarilor şi stăpânul absolut al câmpiilor, omul ajuns să
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subordoneze întreaga “lume bună” a respectivelor teritorii.

Modalităţi de
prezentare a
personajelor

Conflictul
complex:
psihologic,
social, moral

Prozatorul urmăreşte cu un talent deosebit modul în care
Ghiţă şi Lică se înfruntă spre a impune omenia sau reversul acesteia.
Un timp, Ghiţă îşi impune rezistenţa în faţa tendinţei avare. El
respinge influenţa lui Lică, ba chiar îşi întăreşte apărarea cu câinii.
Personajul lui Lică este cu preponderenţă psihologic — atingând
coarda sensibilă a împătimirii lui Ghiţă — cârciumarul încălcând tot
mai mult coordonatele omeniei. Când, deodată, se trezeşte a fi părtaş
crimelor săvârşite de Lică, Ghiţă încearcă salvarea sa şi chiar
pedepsirea posibililor vinovaţi, dar este prea târziu, căci acţiunile sale
devin tot mai precipitate, cauzând adevărate tragedii: cârciumarul îşi
împinge soţia în braţele lui Lică, încercând să câştige timp pentru a-l
aduce pe poliţaiul Pintea, care — după el — ar putea asigura
repunerea dreptăţii în drepturi. Dar dreptatea dorită nu se mai poate
impune având în vedere marele hău în care se cufundase deja Ghiţă.
Drept urmare, tragicul pare infinit: pier, rând pe rând, Ana (ca simbol
al purităţii anulate de patima străină ei), Ghiţă (ucis de propria-i
patimă), Lică (sub semnul dorinţei răului de a nu fi demistificat).
Se poate spune că nuvela lui Slavici propune — într-un fel —
lupta dintre bine şi rău, demonstrând că posibilul bine poate fi
influenţat şi chiar anulat sub imperiul împătimirii devastatoare. Nuvela
sa lansează mesajul asupra măsurii umane în cadrul existenţei.
Ghiţă şi Lică se vor “pietre tari”, dar devin victime ale propriilor
tendinţe. Ana este victima ambilor, iar mama ei susţine respectivul
mesaj.

Enunţarea
unor precepte
morale
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În nuvelele sale, Slavici aplică mai ales tehnica creaţiei de
atmosferă şi caractere umane, între un realism mai Iiric (Scormon sau
la crucea satului) şi altul dur şi chiar dramatic. Pretutindeni însă el se
vrea obiectiv, parcă ilustrând adevăratele precepte morale cu
spectacole pe măsură. Dar „regizorul” din el dă, sub semnul specific
impersonalităţii maioresciene, verdicte: Ghiţă şi Diţu sunt victime, pe
când Lică este „Demonul”, Huţu — Copilul-model etc.
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Test de autoevaluare 7

Demonstraţi complexitatea personajului Ghiţă ţinând cont de evoluţia sa în
nuvela „Moara cu noroc”
Veţi avea în vedere: dorinţa de schimbare a poziţiei sociale, dorinţa de înavuţire,
ameninţările lui Lică, frământările interioare, dorinţa de a supravieţui la han,
decăderea morală, sfârşitul tragic.
Înainte de redactare, citiţi materialul din anexă referitor la aceeaşi opera.
Răspunsul se va încadra in spaţiul rezervat.
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6.8. Perspective
Pe lângă autorii la care ne-am referit până acum, se impun
scriitori care vor continua direcţiile fixate, dezvoltându-le şi
aprofundându-le, spre a asigura legătura cu epoca interbelică.
Al. Macedonski raportează romantismul la estetismul
parnasian şi simbolist (volumul Cartea de aur), descoperind alte
universuri de vis ale inadaptaţilor şi devenind precursor al literaturii
ştiinţifico- fantastice.
Ion Agârbiceanu continuă tradiţia lui Slavici, accentuând mai
ales latura mohorâtă, dramatică a existenţei. El impune nuvela
suferinţei omului simplu (Fefeleaga) şi romanul creşterii şi descreşterii
unei vanităţi (Arhanghelii).
Calistrat Hogaş reia sensurile hiperbolei Humuleştilor, spre a
se implica în prezentarea poziţiei omului faţă-n faţă cu “grozăviile”
naturii.
Gala Galaction reface trasee ale patimilor umane atât sub
impuls social-uman (Moara lui Călifar) cât şi din perspectiva istoriei
rezistenţei naţionale (La Vulturi!...). Şi el concepe relaţia nuveleroman ca esenţă a prozei.
De la Vasile Alecsandri şi Nicolae Filimon, la Mihai Eminescu,
Ion Creangă, Ion Luca Caragiale şi Ion Slavici şi, în continuare, la
Duiliu Zamfirescu şi Al. Macedonski etc., se creează sensuri
deschizătoare de ample contexte naţionale şi universale pentru proza
românească.
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6.9. Lucrare de verificare 3

1.
Caracterizaţi personajul Ghiţă din nuvela „Moara cu
noroc” de Ioan Slavici.
Precizări privind redactarea:
Caracterizarea de personaj este o compunere.
De aceea, ea trebuie să aibă: introducere, cuprins, încheiere.
Pentru a arăta că ştiţi acest lucru, folosiţi alineatul!
Puteţi începe cu o frază despre autor şi opera sa, integrând apoi
opera dată în universul literar al scriitorului.
Fixaţi rolul personajului în operă (principal, secundar, episodic,
colectiv).
Scoateţi în evidenţă trăsăturile fizice şi morale (comportament,
atitudine), argumentând cu citate afirmaţiile şi oferind idei despre
întâmplările la care ia parte personajul în cauză.
Relaţia personajului cu celelalte personaje este foarte importantă,
deci marcaţi acest aspect.
Mijloacele de caracterizare vi se vor dezvălui pe parcursul lecturii:
directă (realizată de autor sau de alte personaje);
indirectă ( reiese din comportament, fapte, gânduri, aspectul
fizic, nume, limbaj, mediul în care trăieşte);
autocaracterizarea ( declarată de personajul însuşi).
Puteţi aminti, de asemenea, ce modalităţi artistice foloseşte autorul în
caracterizare: antiteza, hiperbola, metafore, epitete, forme verbale care
demonstrează acţiunea etc); ce moduri de expunere foloseşte autorul:
descrierea, naraţiunea, dialogul, monologul.
În încheiere, e bine să vă referiţi la semnificaţia personajului, dacă
reprezintă un tip, un simbol şi să aduceţi în discuţie aprecierile autorului
sau ale criticii literare, dar şi părerile personale.
Redactarea trebuie să aibă coerenţă în exprimarea mesajului, enunţurile
să fie clare.
Respectaţi normele ortografice, ortoepice şi de punctuaţie!
Scrieţi lizibil şi folosiţi un registru de comunicare şi un stil adecvat
acestui tip de compunere!
NOTAREA LUCRARII:
1p – integrarea nuvelei în opera scriitorului;
4p – evidenţierea trasaturilor fizice şi morale ale personajului (cu exemplificări),
relaţiile lui cu celelalte personaje, mijloace de caracterizare folosite de autor;

Proiectul pentru Învăţământul Rural

117

Proza din a doua jumătate a sec al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea

3p – corectitudinea exprimării;
1p – contribuţii personale ale studentului.
2. Realizaţi comentariul unei nuvele sau al unui roman – la alegere.
Precizări privind redactarea
În realizarea acestui tip de compunere, se face o introducere cu
încadrarea operei în tematica întregii creaţii a autorului.
Comentariul se va referi la structura operei literare, apartenenţa la o
anumită specie literară, la un gen literar anume, dar şi la interpretarea
conţinutului cu evidenţierea modalităţilor de expresivitate artistică, venind
cu exemple şi citate semnificative.
Sunt necesare referiri la semnificaţia textului şi la mesajul transmis de
autor.
Comentariul înseamnă recunoaşterea şi însuşirea unor mijloace de
expresivitate, dar şi interpretarea lor. Opera literară va fi prezentată
folosind ideile, imaginile şi citatele autorului.
Trebuie urmărite şi particularităţile fonetice, lexicale, gramaticale şi
construcţiile care conferă unor cuvinte obişnuite un rol deosebit în
realizarea expresivităţii textului.
Valoarea stilistică a unor epitete, metafore etc. , valoarea expresivă a unor
semne de punctuaţie, propoziţii, alternanţele cu anumite fraze etc.
În încheiere se poate exprima un punct de vedere personal!
Redactarea trebuie să aibă coerenţă în exprimarea mesajului, enunţurile
să fie clare.
Respectaţi normele ortografice, ortoepice şi de punctuaţie!
Scrieţi lizibil şi folosiţi un registru de comunicare şi un stil adecvate
acestui tip de compunere!
NOTAREA LUCRARII:
1p –încadrarea nuvelei sau romanului în opera scriitorului;
4p – evidenţierea structurii operei apartenenţa la o specie literară,
tema, subiectul, structura, modalităţi de expresivitate artistică;
3p – corectitudinea exprimării;
1p – contribuţii personale ale studentului.
NOTA: 1p se acorda din oficiu
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7.1. Obiectivele unităţii de învăţare
La sfârşitul unităţii de învăţare, studenţii vor fi capabili:
•

să identifice principalele caracteristici ale romanului interbelic;

•

să descopere factorii care au determinat dezvoltarea literaturii române în epoca
prezentată;

•

să reliefeze opoziţia dintre tradiţionalism şi modernism manifestată în această
perioadă a literaturii;

•

să distingă cele trei mari categorii ale romanului interbelic: romanul realist, romanul
psihologic, romanul simbolic;

•

să caracterizeze personaje.

Deschideri şi perspective
Perioada interbelică reprezintă în literatura română triumful
definitiv al unui gen literar: romanul. Procesul de modernizare şi de
sincronizare a literaturii noastre cu literatura europeană se
desăvârşeşte între cele două războaie mondiale, iar romanul
ilustrează acest proces într-un mod spectaculos. Romanul interbelic
recuperează , în primul rând, acea fază a literaturii ce nu s-a realizat
în secolul trecut, şi anume romanul obiectiv realist (operele lui
Rebreanu şi Căşinescu). Ceea ce reuşeşte cu brio romanul interbelic
este depăşirea obsesiei ruralităţii, stilul liric şi perspectiva
moralizatoare.
Proza interbelică este expresia şi rezultatul conflictului dintre
tradiţionalism şi modernitate, care se constituie mai departe în alte
opoziţii,
secundare:
obiectivitate/subiectivitate;
liric/epic;
adaptare/inadaptare; conflict exterior/conflict interior.
Personajele romanului nostru interbelic sunt firi voluntare sau
pasive; dezadaptatul devine un om problematic, pentru care dramele
sale de conştiinţă sunt mai importante decât relaţiile cu lumea
exterioară; e un om sfâşiat pentru că trăieşte într-o continuă stare de
luciditate.
Utilizarea unui singur criteriu de clasificare a romanului
interbelic nu dă cele mai bune rezultate, ci trebuie avute în vedere
temele, tehnicile şi viziunile autorilor. După modelul propus de
N.Manolescu în Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc se
ajunge la o clasificare tripartită: romanul obiectiv (social, istoric şi
mitic) este doric (Pădurea spânzuraţilor, Baltagul, Enigma Otilei),
romanul subiectiv (psihologic) este ionic (ciclul Hallipilor, Ultima
noapte…, Maitreyi), iar romanul simbolic şi metaromanul ilustrează
categoria corinticului (Creanga de aur, Cimitirul Buna-Vestire).
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7.2 Romanul lui Liviu Rebreanu

Opoziţia
tradiţionalismmodernitate

Romanele
lui Rebreanu
sunt
simetrice

Înclinat iniţial să pornească pe căile descrise de Creangă şi
Sadoveanu, Liviu Rebreanu şi-a găsit originalitatea în obiectivitate.
“Nu frumosul, o născocire omenească, interesează în artă, ci
pulsarea vieţii” – susţine el (Cred, 1924). De la primul său roman –
Ion (cel care a şi inaugurat tradiţia românească modernă)
prozatorul şi-a demonstrat tendinţa autoritară de a-şi impune în chip
riguros şi necondiţionat Eul artistic obiectului. În literatura despre sat,
el se rupe în mod definitiv de tendinţele semănătoriste şi lirice,
sfidând concepţia impusă de Rousseau a omului “bun de la
natură”, dar pervertit de civilizaţie. Ţăranul lui Rebreanu este
dominat de un spirit primar – între egoism şi sentimentalism, între
disimulare şi sinceritate. Un astfel de spirit defineşte, de fapt, toate
personajele esenţiale ale creatorului Răscoalei. Ion şi ţăranii din
Amara, Apostol Bologa şi alte personaje apar mânate de un destin
implacabil faţă de care replica “pro” înseamnă adaptabilitate
neverosimilă, iar cea “contra” conduce către tragedie. Asemenea
personaje sunt “manevrate” cu minuţiozitate şi dezinvoltura celui
care vrea să dea tuturor dreptate. “Spectacolele” devin astfel viziuni
asupra unor lumi verosimile şi sunt create într-un stil “bolovănos” –
stilul acceptat de fapt de însăşi viaţa luată fără vreo urmă de
exagerare.
Se poate face afirmaţia că literatura reţine cu deosebire trei
“piloni” din proza românească a lui Rebreanu: Ion – cu destinul
ţăranului văzut ca individualitate. Răscoala – dezvoltând imaginea
către viziunea colectivităţii ţărăneşti în mişcare şi Pădurea
spânzuraţilor – tratând drama conştiinţei umane faţă-n faţă cu
calamitatea războiului. Fiecare dintre cele trei romane are caracter
monografic şi se bazează pe sistemul simetriei, dând impresia de
“operă rotundă”; prin ele se creează deci impresia că autorul propune
de fiecare dată o experienţă completă, într-un complex social specific.
În Ion, simetria o asigură drumul de intrare în satul
experienţelor personajului principal, spre a marca în final despărţirea
de acel spaţiu. Răscoala modernizează contextul general, propunând
“drumul de fier”, circulând nu doar printr-un sat, ci printr-o societate
întreagă. Primul capitol se numeşte, sugestiv, “Începutul”, pe când
ultimul devine “Sfârşitul”. Faptul că noua experienţă o formează
problema ţăranilor o demonstrează discuţiile din tren asupra acestei
chestiuni, discuţii reluate în final, drept dovadă că problema cu pricina
n-a fost încă rezolvată.
În Pădurea spânzuraţilor, dramatismul este mai puternic,
simetria sa fiind asigurată de două spânzurări (în debut este
spânzurat Svoboda, pentru ca romanul să se încheie cu
spânzurarea celui care condusese acea execuţie; prin urmare,
experienţa trebuie să fie a mustrărilor de conştiinţă!) şi cea de
halucinanta viziune a pădurii spânzuraţilor pe parcursul întregii opere.
Urmărind cu atenţie romanele lui Rebreanu, cititorul descoperă
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modul în care se lărgeşte sfera observaţiei obiective: în Ion, omul
este un tânăr – ţăran luptând pentru a-şi afirma demnitatea
materială şi sentimentală (prin pământ şi iubire, prin Ana şi Florica),
în satul aparent închis. ”Pripas” este nume – simbol, definind cumva
destinul lui Ion Pop al Glanetaşului, urmaşul celui care la începutul
romanului, dădea târcoale mai-marilor satului “precum câinele la uşa
bucătăriei”. Fiul Zenobiei pare “de pripas” preluând – prin naştere –
credinţa în afirmarea prin munca pământului (de la mamă), dar şi
sărăcia (de la tată). Ion luptă din răsputeri pentru a nu deveni un
“sărăntoc” desconsiderat şi se agaţă cu disperare mai întâi de Ana,
fiica lui Vasile Baciu, cea care-i poate asigura pământul atât de
necesar demnităţii ţărăneşti. În apriga-i luptă, el va deveni chiar o
“brută inocentă”: demnitatea sa loveşte cu naivitate oamenii (Vasile,
Ana, George), el însuşi fiind lovit de năprasnicul destin. Însă nu
renunţă niciodată la iubirea pentru Florica – a doua componentă a
formaţiunii sale umane. Tocmai o asemenea confruntare cu sine
(între “glasul pământului” şi “glasul iubirii”) va produce puternica sa
dramă, în finalul care îi consemnează moartea, prin încercarea
nemilosului destin.
Romanul Ion nu prezintă, de fapt, un univers absolut
închis, căci satul Pripas are legături cu exteriorul, prin intelectualii
Herdelea şi Belciug. Învăţătorul şi poetul satului conferă acţiuni
intelectuale şi deschidere postrurală pentru că participă atât la
intrigile săteşti cât şi la “aventuri” sociale şi naţionale.
O asemenea deschidere către sfera extrarurală se va realiza
în Răscoala – roman al descătuşării colectivităţii ţărăneşti în
contextul începutului de secol XX. Pentru Rebreanu, esenţa
ţărănească o formează Petre Petre (un fel de “ţăran dublu”), după
cum simbolul boierimii este Miron Iuga (personaj amintind cumva de
Dinu Murguleţ al lui Duiliu Zamfirescu). De fapt, conflictul noului
roman, se desfăşoară între cei care au pământ şi cei care nu-l au, şi-l
vor cu ardoare (conform aceleiaşi concepţii după care numai pământul
poate asigura demnitatea ţărănească).

Imaginea
colectivităţii

În acest fel, noţiunea de om, cumulează o colectivitate, un sat
cu nume predestinat: “Amara”. În această categorie se integrează
ţăranii săraci şi porniţi spre revoltă (Ignat Cercel, Heruvimul, Trifon
Guju), “mijlocaşi” şi tradiţionali (Marin Stan, Lupu Chiriţoiu, Luca
Talbă) etc. Satul evoluează ca o mare, adunându-şi iniţial valurile,
apoi revărsându-se peste maluri, pentru ca în final să fie repusă
forţat în matcă. Rebreanu îşi dovedeşte pe deplin talentul de prozator
obiectiv complex (între social şi psihologic), urmărind tocmai
demersul revoltei ţărăneşti – prin folosirea tehnicii ansamblurilor în
mişcare alături de cea a decupajelor narative.
Alte destine umane – restrânse sau conduse spre nivelul
colectivităţilor – apar în toate romanele lui Rebreanu. În Ciuleandra,
omul simplu de la ţară trebuie să trăiască drama dezrădăcinării în
mediul urban. În Gorila, omul apare confruntat cu o societate care
sugrumă tot ce poate fi pur, senin, frumos. În Adam şi Eva, se caută
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experienţele erotice ale omului pe parcursul evoluţiei umanităţii în
cicluri (prin aşa-zisa metamorfoză a cuplului Adam şi Eva).

Originea
dramei lui
Bologa

Loc aparte ocupă, la un asemenea nivel, Pădurea
spânzuraţilor – roman care aduce omul în ipostaza dramatică a
conflictului psihologic dintre adevărata şi falsa datorie, în confuza
situaţie a primului război mondial; se poate vorbi, aşadar, de o
experienţă a rătăcirii umane sub impulsul problemei naţionale şi
războinice.
Apostol Bologa parcurge traseul dramatic de la o conştiinţă
naţională (care s-ar putea numi “conştiinţă imperială”) până la cea
umană, destinul său demonstrând neputinţa individului de a soluţiona
interior contradicţia dintre existenţă şi esenţă (conform concepţiei lui
Hegel, el ar fi o “conştiinţă nenorocită” ca şi Ion sau Petre Petre, de
fapt). Educat în spiritul datoriei faşă de “patria imperială” şi preluând
severitatea comportării unui tată intransigent, eroul romanului
Pădurea spânzuraţilor ajunge voluntar pe un front al pierzaniei ca
neam şi ca om. Acţionează dezinvolt ca oştean imperial, obţinând
“rezultate” deosebite: felicitări, decoraţii, înălţări în grad. Dar
momentul spânzurării lui Svoboda îi modifică fundamental
comportamentul. Cel care condusese execuţia fără mustrări de
conştiinţă, ba chiar jovial, trebuie să suporte intervenţia unui posibil
“contre ego” în persoana lui Otto Klapka apărând opoziţia între
datoria faţă de “patrie” şi cea faţă de un punct. În acest context se
declanşează drama psihologică, spre a lua amploare în cadrul
discuţiilor de la popota ofiţerilor. Replicile sunt multiple: pe lângă
Klapka, intervin Gross, Cervenco, Varga.
De acum Bologa se descoperă singur într-o lume a hăţişurilor
şi capcanelor. Va acţiona tensionat, căutând salvări şi rezolvări, dar
va cădea de cele mai multe ori în propriile “capcane”, căci lumea
care-l înconjoară este vicleană: refuză frontul anti-românesc, dar
acceptă să activeze în spatele acestuia, rupe logodna cu o
unguroaică, dar se purifică prin iubirea pentru o altă unguroaică;
dezertează fără un plan minuţios stabilit, căzând chiar în “plasa”
“prietenului” Varga, cel care îl avertizase anterior. Timpul scurs între
prinderea şi condamnarea sa înseamnă pentru un erou un îndelung
prilej de autoanaliză şi autolimpezire. Rebreanu lasă să se înţeleagă
că vina nu-i a lui Bologa, ci a imposibilităţii suprapunerii între real şi
ideal. Eroul său devine astfel Apostol al unei umanităţi libere de orice
constrângere, după ce parcurge traseul purificării naţionale şi umane.
Cel care condusese execuţia lui Svoboda moare el însuşi cu
“credinţa omului” proiectată către cer.
Eugen Lovinescu declară fără drept de apel: “În epică trecutul
nu ne oferă echivalentul lui Ion, nici chiar al Pădurii spânzuraţilor,
pe altarul lui Rebreanu jertfim toată epica română de la Filimon la
Sadoveanu”. Fără îndoială că la acel moment (1923), se putea pune o
întrebare: Care dintre romancierii de mai târziu avea să reziste la
judecata acestui foc?
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Test de autoevaluare 1

Caracterizaţi personajul Ion din romanul cu acelaşi nume al lui L. Rebreanu.
Veţi avea în vedere: dorinţa ţăranului de a avea pământ, încercarea lui Ion de a folosi
mijloace cinstite pentru a scăpa de sărăcie, găsirea singurei cai de a-şi schimba starea
socială, relaţia cu Ana si cu copilul, glasul iubirii etc.
Răspunsul se va încadra in spaţiul de mai jos.
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7.3 Romanul lui Camil Petrescu

Omniscienţa
autorului
trebuie
depăşită

Drama
inadaptării la
concret

Un posibil răspuns l a î n t r e b a r e a d e m a i s u s îl va da
Camil Petrescu care, pe linia mult discutatei “modernităţi”, va susţine
în conferinţa “Noua structură şi opera lui Marcel Proust” că
“ştiinţa şi filosofia timpului nostru”, nu-şi au încă o “literatură epică
într-adevăr colectivă”. Problematica cunoaşterii este, pentru creatorul
“Patului lui Procust”, esenţială, dar nu în sens raţionalist, ci sub
imperiul unei “intuiţii concrete” asemănătoare celei bergsoniene. Camil
Petrescu descifrează realul sub semnul unicităţii, al inefabilului,
romanele sale propunând o adevărată literatură a unicităţii şi a
experienţei. Personajele sale sunt puse să trăiască experienţe
diverse: sociale, erotice, intelectuale etc., din asemenea experienţe
proiectându-se pagini de roman care se apropie oarecum de creaţii
semnate de Proust, Stendhal, Tolstoi ş.a., rămânând însă mereu
originale şi chiar antonimice. De fapt, Camil Petrescu s-a definit
întotdeauna ca adept al polemicii.
Patul lui Procust (1933) se vrea în acelaşi timp roman social
şi erotic, teorie despre roman, proză monografică de tip nou.
Intuiţionismul bergsonian se alătură cerinţelor “fluxului conştiinţei” de
tip J. Joyce, dar romancierul nostru prelungeşte totul prin modelele
Husserl şi M. Proust, spre a ajunge la creaţia literară care
înregistrează aventuri ale spiritului. “Nimic nu este în obiect, totul
este în spirit” – iată teza pe care o ilustrează cuplul propus de M.
Proust (În căutarea timpului pierdut) Swan – Odette, cuplu căruia
Camil Petrescu îi propune replicile George Dem. Ladima – Emilia
Răchitaru şi Fred Vasilescu – doamna T. De fapt, Patul lui Procust
propune eterna reluare a perechii care ar trebui să fie ideală, numai că
ceea ce în iluzie poate fi aşa, în realitate se traduce în revers şi
dramă. Marea dilemă a creaţiei lui Camil Petrescu o reprezintă
incompatibilitatea dintre absolut şi relativ: personajele sale sunt noi
“Hyperioni” care-şi fac din absolut – mod de viaţă, încearcă refugii
prelungite, dar trebuie să suporte şi drama inadaptării la concret.
Ladima şi Ştefan Gheorghidiu, Fred Vasilescu şi doamna T. trăiesc în
sfera visului erotic, fac din acesta noi lumi (deci iubirea devine mod de
cunoaştere şi trăire), deoarece concretul le este advers. Primii doi fac
din Emilia şi Ela icoane autentice şi-şi trăiesc astfel sensuri ale
fericirii sublime; tocmai de aceea şocurile produse de realitate vor fi
mai mult decât dramatice.
Pentru ca trăirea să fie mai patetică, Camil Petrescu aduce
totul în prezentul continuu şi foloseşte invariabil persoana I,
propunând astfel corespondenţa dintre scriitor şi personaj. Aducerea
la prezent se realizează fie prin tehnica rememorării voluntare, fie pe
calea jurnalelor, a documentelor, a scrisorilor. “Patul lui Procust”
pare romanul mai multor autori: Ladima (prin scrisori şi jurnale),
Emilia (prin scrisori), Fred Vasilescu şi doamna T. (prin jurnale) şi
Camil Petrescu însuţi (prin simboluri şi legături între celelalte părţi).
Se creează astfel impresia unei diversităţi de viziuni asupra realităţii,
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Permanen
tă
raportare
la eul
naratorului

Tehnica
memoriei
voluntare

Semnificaţia
titlului

dar de fapt trebuie descifrată tocmai disproporţia dintre forţele
idealului şi josnicia realului. Ladima este intelectualul superior
damnat de nerealizare într-o societate a mediocrităţii şi a
arivismului. Neadaptat acestui mediu de Nae Gheorghidiu şi Tănase
Vasilescu – Lumânăraru, corespondentul lui Camil Petrescu însuşi
se agaţă cu disperare de iubirea pentru artista Emilia, făcându-şi din
aceasta universul ideal pe baza unor autodisimulări ridicate la rang
suprem. În acest mod, Emilia, capătă (ca personaj) două înfăţişări:
cea reală (artistă, femeie decăzută) şi cea ideală (icoană de vis –
proiecţie a iluziei lui Ladima). Dar procesul disimulatoriu nu poate fi
dus la infinit şi finalul romanului trebuie să consemneze un
deznodământ cutremurător: dacă Luceafărul eminescian anula
“cercul strâmt” şi “norocul trecător” în numele unei “lumi”, al nemuririi
reci, Ladima se sinucide, lăsând dovezi care să ascundă sărăcia şi
nefericirea vieţii sale terestre. Un context oarecum diferit de acest
Pat al lui Procust apare în cazul celuilalt cuplu al romanului. Fred
Vasilescu şi doamna T. sunt amândoi superiori, capabili deci de
realizarea idealului şi totuşi nici cuplul lor nu poate fi valid pentru că
intervine teama de acel ideal, fiecare crezându-se inferior celuilalt.
În “Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”
(1930), autorul personaj este unul singur, tehnica folosită fiind numai
cea a memoriilor voluntare. În schimb, experienţa propusă este
dublă, aşa cum însuşi titlul operei o susţine – între iubire şi război,
sub semnul “nopţii”. Prin urmare, “noaptea” este cea care poate
consemna vis către ideal sau coşmar. Pe parcursul romanului
(perfect structurat în două părţi, dar cu o unitate asigurată de o
conştiinţă unică – cea a personajului – autor), se propune tocmai
fluctuaţia posibilă între fericire şi coşmar.
Debutul romanului expune deja sensurile dublei “nopţi”. Aflat
pe front (deci în plin foc al războiului), Ştefan Gheorghidiu
participă la o dezbatere pe tema soţului care şi-a ucis soţia infidelă.
Punctul său de vedere este absolutist: “Iubirea este un proces de
autosugestie”, deci ea trebuie să se înalţe deasupra realităţii
curente, să devină ideea însăşi. Momentul înseamnă pentru erou şi
declanşarea fluxului memoriei, experienţa erotică din trecut fiind
adusă în prezent. Astfel că cititorului i se derulează “spectacolul” unei
posibile poveşti de dragoste, care trebuie să fie, de fapt, alegoria
imposibilei suprapuneri dintre ideal şi concret, dintre ideea de iubire
şi realitatea acestui moment. Student la filosofie, trăind în sfera
ideilor, Ştefan Gheorghidiu concepe iubirea drept devoţiune totală şi
crede a găsi în Ela (cea mai frumoasă studentă) perechea ideală. Ca
şi-n Luceafărul lui Eminescu, se încearcă realizarea cuplului din două
superiorităţi diverse: inteligenţa şi frumuseţea. Dar membrii grupului
nu pot ascunde faptul că la mijloc este, în primul rând, orgoliul
(inteligenţa are nevoie de frumuseţe şi invers, pentru că înălţarea în
sfera idealului să fie pe deplin posibilă). Un asemenea cuplu nu
poate fi decât aparent fericit. Iar o asemenea fericire durează
numai cât durează fericirea pentru amândoi (conform concepţiei
Shopenhauriene după care sărăcia îi face pe oameni mai buni, mai
dornici de realizare). Trebuie să intervină însă replica realităţii, căci
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Tema fericirii
prin iubire

cei doi trăiesc într-un anumit mediu social. Aceasta apare ca o
“pedeapsă” dată de unchiul lui Ştefan, Tache Gheorghidiu, care,
şicanat de lipsa de consideraţie a nepotului faţă de bani, lasă
acestuia – prin testament – o parte considerabilă din moştenire,
parcă punându-l la încercare rezistenţa materială. Urmarea este
complexă: pentru Ela, moştenirea înseamnă fericire materială (lux,
petreceri etc.) – de fapt, unica fericire pe care o putea trăi pe deplin;
pentru Ştefan însă, moştenirea aduce numai necazuri, căci îi răpeşte
tocmai fericirea cea pe care şi-o imagina şi pe care o credea
concretizată în viaţa sa conjugală. Apăruse gelozia încă din
momentul în care Ela nu se încadrase perfect acestui tip de fericire,
iar acum acest sentiment se amplifică, autorul având posibilitatea să
realizeze o adevărată monografie a geloziei bărbăteşti, analizate atât
pe orizontală cât şi pe verticală. Gelozia evoluează în cicluri – de la
împăcări aparente la dispute aprige şi iar la împăcări aparente (dar
niciodată la nivelul celor anterioare). Mobiluri diverse (între simplele
observaţii ale Elei asupra conduitei soţului şi “umbra” dansatorului G.)
produc disputele; alte mobiluri aduc împăcările şi totul trebuie să
culmineze între ruperea definitivă dintre soţi atunci când gelozia poate
fi fatală.
O experienţă – cea a iubirii absolute – trebuie înlocuită cu o
alta, mai puternică, dar tot absolută, şi atunci Ştefan pleacă voluntar
pe front, dăruindu-se total “focului purificator”. Tocmai de aceea
războiul va apărea în întreaga-i grozăvie: personajul-autor trăieşte
prin toate simţurile, alături de armata participantă. În finalul
romanului, Ştefan poate comunica Elei că-i lasă averea, numele şi
trecutul; el rămâne un perpetuu adept al prezentului experienţelor trăite
total.
În concluzie, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de
război propune o naraţiune “ridicată” la persoana I, ca pe o
compasiune a autorului şi a personajului acestuia. Memoria voluntară
acţionează o problematică mereu valabilă: condiţia intelectualului în
raport cu societatea adversă, iubirea şi războiul. Ştefan Gheorghidiu
pare un nou Luceafăr care îşi permite să-şi impună orgoliul în iubire
(lăudând mereu frumuseţea Elei pe care o vrea ca dublură a lui – între
el şi Ela) şi asupra întregii societăţi. Aceasta din urmă este
reprezentată de câteva personaje aflate în ocurenţă involuntară:
1. Ela se smulge dintr-o societate pe care pare s-o
reprezinte, faţă-n faţă cu geniul (ca şi fata de împărat din Luceafărul
eminescian), dar nu poate rămâne în sfera acestuia pentru că esenţa
uman - socială, îi este mai puternică şi – precum Cătălina – se
reintegrează vieţii concrete, producând gelozia şi marea dramă
erotică a lui Ştefan Gheorghidiu. Fără îndoială că în contextul
obişnuit al existenţei cotidiene, cuplul Ştefan – Ela putea fi cotat
drept realizat. Dar Ştefan caută numai idealul erotic pe care Ela nu-l
poate susţine, despărţirea fiind astfel obligatorie (consemnând
antiteza dintre IDEAL şi CONCRET).
2. Dacă Ela încearcă legătura dintre cele două lumi, Tache
Gheorghidiu pare a instiga orgoliul ideatic al lui Ştefan prin
moştenirea care accentuează drama iubirii acestuia şi a întregii lui
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vieţi. În acest fel, omul vândut banului, avarului, prin excelenţă,
reuşeşte să manipuleze (mai ales dincolo de moarte) experienţa
“lumească” a posibilului geniu.
3. Despre Ştefan Gheorghidiu, G. Călinescu spunea că “el e un
filosof într-o lume de neştiutori de carte cinici, şi aceşti neştiutori de
carte îl păcălesc…”.În prelungirea acestor posibili adversari ai lumii lui
Ştefan, se află Nae Gheorghidiu şi Tănase Vasilescu – Lumânăraru.
Primul este demagogul (în genul lui Caţavencu al lui I.L. Caragiale) şi
parvenitul material, social şi politic; el încalcă totul, (demnitate umană
şi familială, sentiment naţional), spre a se “dedica” arivismului.
Celălalt este miliardarul analfabet, dovedind din plin modul în care
o societate (o lume, deci!) se poate reprezenta la superlativ în ciuda
absolutei sale nimicnicii.
Respectiva lume, opusă lui Ştefan Gheorghidiu, produce şi
drama războiului, pentru că demagogia lui Nae Gheorghidiu şi a altor
demnitari, trimite ostaşi români să lupte “cu baioneta” contra tunurilor
germane. De aici, calvarul prezentat în “Ne-a acoperit pământul lui
Dumnezeu”.
Să conchidem că Ştefan Gheorghidiu este propus de Camil
Petrescu personaj superior, ca un inadaptat în societatea concretă.
Acesta provine din lumea ideilor şi judecă totul în planul absolutist,
deci totalitar, golind existenţa de orice posibilă idealizare forţată,
Văzut ca un autentic “suflet tare”, Ştefan Gheorghidiu îşi menţine
revolta prin setea de cunoaştere şi prin credinţa că nu există salvare
fără curajul adevărului.

În notele de
subsol se
regăsesc
teoriile
despre
roman ale lui
C.Petrescu

Romanul Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de
război poate fi considerat drept o proiecţie superioară asupra
experienţei umane – între social, erotic şi război. În asemenea
context, Ştefan Gheorghidiu se vrea “un cavaler” care-şi impune
punctele de vedere, refuzând înfrângerea şi căutând mereu alte
experienţe (chiar dacă acestea nu-l vor aduce vreodată victoria!).
În legătură cu stilul prozei sale, Camil Petrescu notează
în subsolurile romanului “Patul lui Procust” că este între cei care
“expune în scris cu o liniară sinceritate ceea ce a trăit”. Evident,
categoria de “stil” se integrează şi ea obstrucţiunilor susţinute de
scriitor.
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Test de autoevaluare 2

Redactaţi un eseu în care să reliefaţi originalitatea tehnicii artistice folosite de C.
Petrescu în romanul Patul lui Procust.
Veţi avea în vedere: romanul este scris la persoana I, există o succesiune permanentă
a planurilor narative, tehnica memoriei involuntare, autorul devine personaj, prezenţa
autorului în subsolul paginii.
Răspunsul se va scrie in spaţiul rezervat.
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7.4 Romanul Hortensiei Papadat-Bengescu

Metoda
observaţiei
personajului

Psihologii
“bolnave”

Alături de Camil Petrescu, Hortensia Papadat Bengescu
asigură tranziţia prozei noastre dinspre tradiţie către modernizare.
Punctul ei de plecare îl constituie metoda observaţiei (preluată din
realism), metodă care are accepţiuni multiple – de la simpla
prezentare a individului în acţiune şi până la pătrunderea întregului
“arsenal” psihologic al acestuia. Prozatoarea caută în permanenţă la
personajele sale relaţia dintre eul interior şi eul real încercând să
descopere echilibrul şi mai ales dezechilibrul uman.
Greutatea acestei tehnici constă tocmai în faptul că ea cere
raportarea trupului la suflet pentru a demonstra în ce măsură sufletul
uman poate cădea sub aspectul “obiectivizării” devenit trupesc, adică
însemn al existenţei materiale între cele două posibile extreme:
virtualitate şi act efemer. Omul – prin definiţie – se vrea virtual cu trup
şi suflet, dar actele sale consemnează de multe ori tocmai reversul,
conducând către dramatism, comic sau chiar ridicol.
De bună seama H. P. Bengescu nu va alege psihologii perfect
sănătoase, după cum nu se va opri la medii sociale echilibrate.
Tendinţa sa este de a observa universuri sociale în convulsii, dar nu
direct (cum ar fi făcut-o Balzac) spre exemplu, ci prin cumulul
psihologiilor care compun acele universuri. Ca atare, viziunea mai
multor “cadavre vii” va forma un uriaş “cadavru viu social”.
Ciclul Halippa poate fi luat drept replică la Ciclul
Comăneştenilor, al lui Duiliu Zamfirescu, întrucât urmează istoria
generaţiilor unei familii. Dar H.P. Bengescu nu mai este doar lirica,
solemnă, sentimentală; ea caută evoluţii şi mai ales involuţii care
permit amplificarea unor tehnici literare de excepţie. Proza ei
descoperă o lume care se zbate în propriul “suc” maladiv şi o face nu
din exterior în spre interior, ci invers. Indivizii sunt puşi să se
autoprezinte cititorului, şi să definească întreaga existenţă pe care o
reprezintă.

Tehnici de
construire a
romanului

Creatoarea ”Concertului din muzică de Bach”, foloseşte ca
pretext pregătirea unui concert pretenţios, într-o societate de mari
vanităţi, spre a desfigura tocmai preţiozităţile, demontând treptat, dar
sigur structuri umane şi descoperind autentice structuri socialpsihologice. Romanul său, nu are o acţiune propriu-zisă, ci se
bazează cu deosebire pe “sistemul radiografiei” cu trei mari
posibilităţi: analiza psihologică propriu-zisă (autoarea “citeşte”
interioare aşa cum procedau înaintea ei şi alţii); introspecţia (îşi lasă
personajele “să se autocitească”, să se autoprezinte din interior către
exterior) şi folosirea personajelor reflectorii (indivizii sunt puşi “să-şi
vâneze” efectiv stările psihologice). Ultimele modalităţi sunt noi şi
alătură pe H. P. Bengescu marilor moderni ai epocii – Proust, Gide,
Woolf etc.
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“Radiografia” din “Concert din muzică de Bach” are trei
straturi, care sunt, de fapt, trei trepte ale declinului social-psihologic:
una este reprezentată de Elena Drăgănescu şi Ada Razu, alta îl
încorporează pe Maxenţiu, iar pe cea mai de jos se află soţii Rim.
Aparent, asemenea personaje acţionează independent, dar în
realitate fiecare formează câte o piesă a întregului mecanism social.

Aparenţa
înşelătoare a
personajelor

Primele două personaje se vor “doamne de lume bună”, în
realitate fiind parvenite: Elena, o Halippa, s-a căsătorit cu industriaşul
Drăgănescu pentru a câştiga terenul averii; cealaltă, o fostă
făinăreasă, încheagă o căsnicie cu prinţul Maxenţiu numai pentru a
deveni prinţesă. Prima organizează un “concert din muzică de Bach”
pentru a atrage în casa ei “high–life–ul”, deci pentru a se încorpora
acestei “lumi bune”. Cealaltă îşi plimbă soţul pretutindeni ca pe o
mascotă, ştiind că fără el, poziţia ei este nulă. Mai mult chiar, cele ce
susţin atitudinea “modernă” a vieţii extraconjugale: Elena îl caută cu
asiduitate pe marele pianist Marcian, iar Ada îi impune lui Lică
Trubadurul poziţia de amant în propria-i casă. Ambele “doamne”
propun structura feminină a unui mediu dezolant tocmai prin
cumplitul dezacord dintre structura fizică (aparenţele înşeală) şi cea
psihologică (profunzimea “găunoasă”).
Prinţul Maxenţiu este un veritabil “caz” al toleranţei
romanciere. Personajul este un bolnav (suferind de tuberculoză
avansată) şi acest fapt n-ar stârni decât milă. Dar Maxenţiu suferă şi
de o cumplită “boală” psihologică: şi-a făcut din boala fizică o
preocupare perpetuă. Maxenţiu devine un maniac al bolii fizice şi, în
loc să stârnească milă, devine comic şi chiar ridicol. De fapt, chiar
căsătoria cu Ada Razu n-a însemnat decât un “eşec voit”, o tendinţă
parvenită.
Familia Rim este, în aparenţă, un nucleu social onorabil;
soţia este “buna” Lina, soţul este “mare” doctor. Realităţile sunt
cumplite: “buna” Lina ascunde o fată adusă pe lume dintr-o legătură
interzisă cu Lică Trubadurul, drept urmare, Lică va suporta totul până
la o moarte oribilă. “Bunul” este mai mult decât dur pentru că
încearcă relaţii sexuale chiar cu fiica soţiei sale; el este un adevărat
maniac sexual.
Hortensia Papadat-Bemgescu repudiază reprezentarea realistă
şi adoptă un tip de relatare care amestecă naraţiunea şi analiza,
comentariul şi descrierea exterioară. Deşi omniscientă, perspectiva
aleasă nu este şi impersonală. Procedeele romanului doric interferează
cu cele specifice ionicului.
Creatoarea “concertului din muzică de Bach” este – se poate
spune pe drept – nu doar o prozatoare de tranziţie, ci o autentică
romancieră modernă, căci propune suficiente modele ale
pătrunderii psiho-sociale.
Hortensia papadat-Bengescu este prima noastră mare
scriitoare modernă care a coborât în infernul fiziologiei şi al

132

Proiectul pentru Învăţământul Rural

Romanul românesc interbelic

subconştientului, operând o restructurare retorică şi compoziţională a
romanului.

Test de autoevaluare 3

Reliefaţi într-un eseu complexitatea romanului Concert din muzică de Bach.
Veţi avea în vedere: tema existenţei fiziologice, tema degradării morale şi sociale,
tema spaţiului interior, motivul adulterului şi al morţii.
Răspunsul se va scrie în spaţiul rezervat.
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7.5 Romanul lui George Călinescu
S-a spus despre George Călinescu – acel spirit enciclopedic
al literaturii române – că a fost romancier înnăscut. Într-adevăr, cele
patru romane scrise de acesta vizează viaţa pe trei coordonate
esenţiale: formarea intelectualului (de la Jim, la Felix şi Ioanide),
“marca” feminităţii (între Vera, Otilia şi Caty Zănoagă) şi “casa cu
molii” (lumea care poate ucide puritatea, evoluţia, genialitatea).
“Cartea nunţii” (1933) a constituit un exerciţiu al romancierului
George Călinescu, cu o dragoste juvenilă între Jim şi Vera, cu
formarea unei căsnicii (după fuga din “casa cu molii” reprezentată de
maniacul Silivestru), cu ţinta formării unui bărbat, intelectual în
devenire. Într-un cadru modern, se reface astfel un mit al cuplului
necesar evoluţiei.
Tematica
romanului

Cuplul FelixOtilia

De la un asemenea roman liric, G. Călinescu a trecut la proza
obiectiv balzaciană şi de tipologie, “Enigma Otiliei” (1938). Aici
planurile se diversifică: între romantica iubire dintre Felix şi Otilia,
“istoria unei moşteniri”, (componentă care ar fi trebuit să dea un titlu
al romanului însuşi), latura enigmatică şi pitorescul feudal (asigurat de
lumea lui Pascalopol).
Acţiunea propriu-zisă a romanului este de o simplitate
realistă: Felix rămâne în casa lui Costache Giurgiuveanu (tutorele
său), se îndrăgosteşte de Otilia(o altă “tutelă” a bătrânului Costache),
asistă la lupta pentru moştenirea lui Costache, cunoaşte rapacitatea
“clanului” Tulea, pentru că, în final, să trăiască deziluzia nerealizării
în plan erotic, dar şi sensurile formării ca medic, ajungând la
concluzia “că în lumea esenţială” nu se poate impune “tehnica” lui
Stănică Raţiu. Prin urmare, Felix Sima este intelectualul în formare şi
evoluează într-o amplă “casă cu molii” (societatea reprezentată de
“casa Giurgiuveanu” şi “clanul Tulea”). El şi Otilia (feminitatea
necesară formaţiei intelectului) par doi naufragiaţi într-o junglă a luptei
pentru avere şi putere. În plus, Felix este şi un fel de alter ego sau
raisonneur, pentru că prin el autorul ne introduce în toată “istoria”
românească ; el este deci personaj martor şi actor. Despre posibila
pereche a acestui tânăr, George Călinescu afirma : «Otilia c’est
moi!…«. În acest uimitor personaj, romancierul a pus întreaga-i
puritate, întreaga-i frumuseţe de suflet şi cuget.
Amândoi orfanii aflaţi sub tutela lui “moş Costache” (el însuşi
un neajutorat în jungla cu pricina), se retrag într-un univers numai al
lor. Dar perspectiva cuplului lor nu poate fi deloc roză şi acest lucru
este judecat la modul absolut lucid în primul rând de Otilia : ea are
nevoie de o tutelă autentică pentru a-şi trăi vârsta tânără ; el trebuie
lăsat să-şi termine cariera. Şi despărţirea pare firească. Interesant
este faptul că absolut toate personajele romanului se vor părinţi ai
Otiliei, dar singurul care se realizează este Pascalopol, părând a
veni şi el dintr-o altă lume. Prin urmare, în societatea “de junglă”
sentimentele autentice părinteşti sunt imposibile.
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Enigma
Otiliei-roman
total

Tema
nerealizării pe
plan social şi
personal

S-a spus, în mod justificat, că Enigma Otiliei este un roman
complex, el aparţinând mai multor curente literare : - prin «istoria unei
moşteniri« şi tipologii, este clasic şi realist ; prin minunatele pagini
erotice şi prin descrierile de natură şi de cadre rurale aparţine
romantismului şi chiar genului liric ; tehnica descoperirilor tipologiei
prin intermediul exteriorului şi interiorului îl apropie de creaţiile
balzaciene ; pătrunderea «misterelor« feminităţii Otiliei este de ordin
modernist. Simetria romanului este impecabilă, «rama« sa (cu acel
neaşteptat «Aici nu stă nimeni !… ») încorporând o lume în
mişcare; de fapt, este vorba despre interferarea unor acţiuni care
vizează demonstrarea unui mare adevăr: viaţa poate însemna şi
aventură (trecătoare), dar ea înseamnă mai ales luptă, care poate fi
loială (ca-n cazul lui Felix) dar şi meschină (din postura pamblicarului
Stănică Raţiu). Într-un asemenea mediu social evoluează nuclee şi
tipologii sociale. «Casa Giurgiuveanu« este mediul ratării din cauza
avariţiei. Bătrânul şi-a subordonat întreaga viaţă patimii banului şi
aventurii şi a devenit veşnic vulnerabil faţă de absolut toţi cei din jur.
El tezaurizează, pierzându-şi simţul realităţii şi tocmai de aceea
sfârşitul său este tragi-comic (cu acel inimitabil «Ba-banii, ho-ho-ţule
!«).
Familia Tulea reprezintă pe de-a-ntregul lumea predispusă
nerealizării sub impulsul patimii avariţiei. Într-o asemenea familie totul
pare pe dos: soţia ia locul soţului, devenind un fel de „căpitan de
vapor”; soţul este „îmbrobodit”, fiind redus la preocupări feminingospodăreşti şi apoi internat printre alienaţi urmaşii celor doi „părinţi”
formează ei înşişi trepte ale ratării umane (Olimpia se anulează ca
posibilă soţie; Aurica rămâne „fată bătrână”; Titi este un cretin
incurabil). „Clanul Tulea, făurit după criteriile „babei absolute” Aglae,
acţionează cu sălbăticie contra bătrânului Giurgiuveanu, dar ar trebui
să se vadă învins de „eficacitatea lui Stănică Raţiu”, un tip de
parvenit (pe urmele lui Dinu Păturică şi Tănase Scatiul) şi de
demagog (în replică la „venerabilul” Caţavencu). Sălbăticia este
parată de perfidie, de lichelism şi de hoţie dusă până la crimă.
George Călinescu continuă urmărirea evoluţiei, în timp şi
spaţiu a celor trei direcţii româneşti în Bietul Ioanide şi Scrinul
negru. Primul roman enunţat (1953) propune formarea intelectualului
de geniu într-un context social-uman nefast, cu o feminitate tot mai
mult transfigurată în arta propriu-zisă (pentru Ioanide dincolo de artă
nu mai poate exista nimic, conform mitului jertfei creatoare). Celălalt
roman – Scrinul negru (1960) – ilustrează o anumită replică: artistul
de geniu se zbate între trecut şi prezent, susţinând permanenta
aplicare a mitului marelui meşter (Ioanide nu suportă nici „foştii” de
tipul Gaittany, nici „actualii” lipsiţi de orice sentiment al mesajului artistic
umanitar).
Dacă în critica literară G. Călinescu a susţinut spiritul totalitar,
în romanul său nu putea afirma decât acelaşi spirit, cu precizarea
expresă că un asemenea ultim spirit a consemnat atât tematică
literară cât şi tehnică artistică, marele romancier fiind pe deplin
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angajat în marea tendinţă a diversificării naraţiunii româneşti. A
realizat acest lucru între curentele literare, între multiplele orientări
creative, alături de ceea ce se poate numi, pe bună dreptate,
viziunea întregii lumi în zbaterea ei existenţială, în lungul drum al
afirmării sau al ratării, esenţa acestuia formând-o întotdeauna geniul
oricând necesar.
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Test de autoevaluare 4

Motivaţi aprecierea că romanul Enigma Otiliei este o
româneşti de la început de secol al XX-lea.

frescă a societăţii

Veţi avea în vedere: imaginea amplă a societăţii bucureştene de la acea dată,
deducerea caracterului personajelor după mediul ambiant, modul în care se îmbracă,
întrunirile familiale, lupta pentru ocuparea unui loc comod şi important în contextul
social.
Răspunsul se va da în spaţiul rezervat.
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7.6. Romanul lui Mircea Eliade

Această
direcţie de
gândire se
numeşte
trăirism

Creaţia artistică a lui Eliade se dezvoltă pe coordonate înrudite
spiritual cu Anton Holban, H.P.Bengescu, dar despărţindu-se de
aceştia prin încercarea de a surprinde momentul de adevăr al vieţii,
într-o direcţie de gândire situată în apropierea mişcării existenţialiste
europene. În această direcţie se înscriu romanele Romanul
adolescentului miop, Maitreyi, Huliganii, Lumina ce se stinge,
Isabel şi apele diavolului. Această ultimă carte este considerată
drept romanul care face trecerea spre literatura fantastică a
prozatorului, prin treptele ei aflate sub semnul mito-folclorului,
magicului şi sacrului, teme întâlnite în Şarpele şi Domnişoara
Christina şi mai ales în Noaptea de Sânziene (roman care relevă
tentativa autorului de a reconcilia autenticismul cu fantasticul).
M.Eliade a transfigurat artistic câteva experienţe care l-au
marcat profund, una dintre acestea fiind descoperirea Indiei. În plan
epic această experienţă s-a concretizat în ciclul indian, alcătuit din
primele sale trei romane: Isabel şi apele diavolului, Maitreyi,
Şantier. Fiecare dintre ele dezvăluie o experienţă erotică, erosul fiind
văzut ca un act de cunoaştere.
Cel mai izbutit roman rămâne Maitreyi, “o tulburătoare poveste
de dragoste, în care intimitatea şi senzualitatea îşi dau mâna cu o
subtilă atitudine intelectuală.”(Ov.S.Crohmălniceanu) Tehnica folosită
este cea a confesiunii, căreia i se adaugă procedeul inserării unor
pagini de jurnal, procedeu folosit frecvent în epocă.

Spaţiu şi
personaje
exotice

Romanul dobândeşte o valoare deosebită prin fineţea cu care
sunt conturate personajele, prin subtilitatea analizei psihologice şi
dezvăluirea trăirilor interioare ale eroilor. Prezenţă fascinantă şi
provocatoare, Maitreyi este cel mai exotic personaj feminin din
literatura noastră. Ea este o prezenţă tulburătoare a cărei imagine
este sugerată treptat de-a lungul întregului roman. Pentru început,
Allan este impresionat de o vrajă indescifrabilă; îl frapează privirea, un
gest anume, pentru ca mai târziu totul să se armonizeze într-un
fermecător portret feminin, amestec de frumuseţe fizică, senzualitate,
candoare, putere de sacrificiu. Multe dintre manifestările acestei
delicate adolescente sunt învăluite într-o aură de mister.
Cu ea pătrundem într-o lume stranie care se sprijină pe alte
valori morale şi spirituale decât cele europene. Maitreyi percepe
natura ca pe o fiinţă pătrunsă de spirit. Un copac poate deveni un
prieten sau un iubit. La fel şi dragostea ei pentru poetul tagore este
învăluită în mister. Iubirea eroinei este “de esenţă mistică, fizică şi
metafizică, lăsând impresia că participă la marele tot. Iubirea are
puterea de a converti şi de a iniţia”. (N.Manolescu)
Eroul romanului, Allan este un experimentator lucid, aflat într-o
febrilă căutare a valorilor existenţiale şi trăieşte intens o aventură a
cunoaşterii prin eros. Deşi raţional şi introspective, Allan nu este mai
puţin pasional decât iubita sa. Fascinat de la început de capacitatea
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uimitoare a indienilor de a se dărui total iubirii şi de modul lor nuanţat
de a înţelege dragostea, Allan se simte inferior acestor oameni.

Iubirea
înţeleasă ca
act spiritual

Ca orice spirit analitic şi însetat de adevăruri absolute, eroul
încearcă să descifreze atât tainele unui suflet delicat şi labirintic, dar şi
misterele unei lumi care se sustrage înţelegerii unui european.
Cunoaşterea sufletului indian reprezintă o treaptă în evoluţia şi
rafinarea personalităţii sale. Spiritualizarea actului erotic se datorează
lui Maitreyi, Allan fiind uimit de puterea implicării spirituale a iubitei
sale, de faptul că iubirea este înţeleasă ca un element esenţial ce
participă la armonia universului.
“ În ordinea artisticului absolut, Maitreyi rămâne scrierea sac ea
mai bună din acea perioadă, prin linia ei de simplitate expresivă, prin
tensiunea înaltă a evocării poetice şi capacitatea de a fi impus în
literatura română un personaj feminine a cărui putere de seducţie
rămâne aceeaşi după decenii.” (Gabriel Dimisianu)
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Test de autoevaluare 5

Explicaţi sensul metafizic al iubirii, aşa cum este descris de M.Eliade în Maitreyi.
Veti avea in vedere : caracteristicile celor doua personaje, Maitreyi si Allan, vraja pe
care o produce Maitreyi asupra lui Allan, dorinta lui Allan de a descoperii adevaruri
absolute, implicarea in iubire a celor doi.
Răspunsul se va da în spaţiul rezervat.
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7.7 Lucrare de verificare 4

1. Relevaţi drama lui Apostol Bologa ca eşec al adecvării realului la
conştiinţă.
Precizări privind redactarea:
Puteţi începe cu o frază despre autor şi opera sa, integrând apoi opera dată în
universul literar al scriitorului.
Fixaţi rolul personajului în operă (principal, secundar, episodic, colectiv).
Scoateţi în evidenţă trăsăturile fizice şi morale (comportament, atitudine),
argumentând cu citate afirmaţiile şi oferind idei despre întâmplările la care ia
parte personajul în cauză.
Relaţia personajului cu celelalte personaje este foarte importantă, deci marcaţi
acest aspect.
Evidenţiaţi demersul dramei lui Apostol Bologa de-a lungul acţiunii.
Mijloacele de caracterizare vi se vor dezvălui pe parcursul lecturii:
- directă (realizată de autor sau de alte personaje);
- indirectă ( reiese din comportament, fapte, gânduri, aspectul fizic,
nume, limbaj, mediul în care trăieşte);
- autocaracterizarea ( declarată de personajul însuşi).
Puteţi aminti, de asemenea, ce modalităţi artistice foloseşte autorul:
antiteza, hiperbola, metafore, epitete, forme verbale care demonstrează acţiunea
etc); ce moduri de expunere foloseşte autorul: descrierea, naraţiunea, dialogul,
monologul.
În încheiere, e bine să vă referiţi la semnificaţia personajului, dacă
reprezintă un tip, un simbol şi să aduceţi în discuţie aprecierile autorului sau ale
criticii literare, dar şi părerile personale.
Redactarea trebuie să aibă coerenţă în exprimarea mesajului, enunţurile
să fie clare.
Respectaţi normele ortografice, ortoepice şi de punctuaţie!
Scrieţi lizibil şi folosiţi un registru de comunicare şi un stil adecvate acestui tip
de compunere!

Proiectul pentru Învăţământul Rural

141

Romanul românesc interbelic

NOTAREA LUCRARII:
1p – prezentarea autorului si a operei.
4p –evidenţierea trăsăturilor fizice si morale ale personajului (cu exemplificări),
demersul dramei pe care o parcurge Apostol Bologa de-a lungul acţiunii,
mijloace artistice folosite;
3p – corectitudinea exprimării;
1p – contribuţii personale.
NOTA: 1p se acorda din oficiu.
2. Comentaţi, la alegere, romanul Concert din muzică de Bach sau
Enigma Otilei.
Precizări privind redactarea
În realizarea acestui tip de compunere, se face o introducere cu
încadrarea operei în tematica întregii creaţii a autorului.
Comentariul se va referi la structura operei literare, apartenenţa la o
anumită specie literară, la un gen literar anume, dar şi la interpretarea
conţinutului cu evidenţierea modalităţilor de expresivitate artistică, venind cu
exemple şi citate semnificative.
Sunt necesare referiri la semnificaţia textului şi la mesajul transmis de
autor.
Comentariul înseamnă recunoaşterea şi însuşirea unor mijloace de
expresivitate, dar şi interpretarea lor. Opera literară va fi prezentată folosind
ideile, imaginile şi citatele autorului.
Trebuie urmărite şi particularităţile fonetice, lexicale, gramaticale şi
construcţiile care conferă unor cuvinte obişnuite un rol deosebit în realizarea
expresivităţii textului.
Valoarea stilistică a unor epitete, metafore etc. , valoarea expresivă a
unor semne de punctuaţie, propoziţii, alternanţele cu anumite fraze etc.
În încheiere se poate exprima un punct de vedere personal!
Redactarea trebuie să aibă coerenţă în exprimarea mesajului,
enunţurile să fie clare.
Respectaţi normele ortografice, ortoepice şi de punctuaţie!
Scrieţi lizibil şi folosiţi un registru de comunicare şi un stil adecvate acestui
tip de compunere!
NOTAREA LICRARII:
1p – incadrarea romanului in opera autorului;
4p – evidentierea temei, a structurii, a apartenentei la specia literara, actiunea,
modalitati de expresivitate artistica (cu exemplificari);
3p – corectitudinea exprimarii;
1p – contributii personale.
NOTA: 1p se acorda din oficiu.
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8.1. Obiectivele unităţii de învăţare

La sfârşitul unităţii de învăţare, studenţii vor fi capabili:
•

să identifice principalele caracteristici ale prozei contemporane;

•

să descopere factorii care au determinat dezvoltarea literaturii române în epoca
prezentată;

•

să înţeleagă fenomenul prozei postbelice, dominată până în anii ’80 de romanul
obsedantului deceniu;

•

să identifice teme şi motive ale operelor literare prezentate;

•

să prezinte valoarea artistică a operelor literare apărute în această perioadă.

8.2. Trăsături specifice; teme şi direcţii

Denumire
dată de
Marin Preda

Din păcate, tot ce ţine de obsedantul deceniu proletcultist ne
apare azi compromis definitiv. Nimic nu a supravieţuit din ce s-a scris
atunci (anii `60) sub presiunea unei cenzuri totalitare, fără a admite
vreo deviere de la linia dogmatică realist-socialistă. Literatura a fost
transformată în instrument de propagandă a puterii politice, fiind, mai
mult ca oricând, într-o situaţie disperată, ameninţată cu dispariţia.
Prima breşă salvatoare în blocul dogmatic apare la sfârşitul
anilor 60 şi este realizată de proza scurtă (nuvela şi povestirea). Se
afirmă un grup de prozatori tineri, care aduc un suflu nou, o scriere de
suprafeţe epice mai restrânse, dar mai plină de substanţă şi de
prospeţime artistică. Este o încercare de recuperare a esteticului în
proza contemporană, protagoniştii fiind Fănuş Neagu cu Ningea în
Bărăgan, D.R.Popescu Duios Anastasia trecea, Ştefan Bănulescu
Iarna bărbaţilor . Din volumul lui Bănulescu se detaşează nuvelele
Mistreţii erau blânzi, Dropia, Satul de lut. Prima dintre ele
aminteşte de parabola biblică a potopului, cu sugestii de coşmar
modern. Acelaşi amestec de realism magic şi vrajă folclorică este
prezent în Dropia, în care atmosfera de ieşire din timp este provocată
prin suprapunerea de mărturii vagi, ambigue, dar şi prin regizarea
abilă a misterului, la graniţa dintre real şi fantastic.
Moderne erau şi povestirile lui Marin Preda din Întâlnirea din
pământuri, revelând laturi necunoscute ale psihologiei omului de la
ţară într-o lume elementară unde brutalitatea şi mila nu se exclud.

Revigorarea
romanului

Vigurosul moment, în sens artistic al nuvelei şi povestirii
pregăteşte explozia romanului după anul 1965. Întreaga proză va fi
dominată până în anii ’80, de ceea ce a fost numit de critică romanul
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obsedantului deceniu, împrumutând cunoscuta formula a lui M. Preda
exprimată în eseul Spiritul primar agresiv şi spiritul revoluţionar.
Noul roman face un spectaculos salt recuperator spre literar şi
artistic. Fenomenul prozei postbelice este şi unul cantitativ deoarece
seria de nume de scriitori este aproape imposibil de reprodus în
întregime iar producţia de roman este destul de abundentă, fără
precedent. E vorba de un roman care supralicitează tema adevărului,
eventual şi tema puterii. Prin aceasta, romanul obsedantului deceniu
se condamnă singur la o falsă receptare, la o lectură contextualizată.
Într-o vreme în care nu exista nici presă nici eseu politologic de
actualitate, romanul ţinea loc de toate acestea (nu era citit ca roman
sau, mai bine spus, nu era citit în primul rând ca roman).
N-au lipsit din proza postbelică româneasca reperele estetice
autentice. Amintim aşa numita “Şcoală de la Târgovişte” sau grupul
oniricilor cu D. Ţepeneag, un excelent teoretician al unei poetici a
textului, care a luat apoi calea exilului. “Şcoala de la Târgovişte” îl are
ca exponent prestigios pe Radu Petrescu, adept al prozei
autoreferenţiale şi livreşti, consacrând jurnalul de creaţie ca formulă
epică de roman modern “Ocheanul întors”, ”Părul Berenicei”. El
instituie un nou tip de construcţie epică, al simultaneităţii, devenit un
model pentru prozatorii tineri. Amestecând voit stilurile şi tehnicile
narative, epica lui R. Petrescu este sclipitoare mai ales în paginile
eseistice.
În afară de Marin Preda considerat cel mai mare prozator
contemporan, se cuvin menţionaţi Ştefan Bănulescu şi Nicolae
Breban. Primul a trecut fără probleme de la povestire la roman.
Cartea de la Metopolis este o introducere la o proiectată epopee de
simboluri cu aspect mărturisit de feerie bizantină. Eroii cărţii trăiesc
“misterul timpului oprit” altul decât timpul biografic şi istoric.
N. Breban, prozator de mare forţă imaginativă, se remarcă prin
Buna vestire, Don Juan, Drumul la zid. În general, la Breban,
conflictul ontologic între ficţiune şi realitate atinge cote paroxistice.
Tendinţa de desacralizare a eposului face loc unei intenţii exasperate
de idealizare a cotidianului banal şi mediocru. Prin problematica
tipologia cuplurilor şi fascinaţia înnoirii strategiilor discursului
romanesc, N. Breban este unul dintre cei mai caracteristici prozatori al
ultimelor decenii.

Optzeciştii
impun un
climat de
exigenţă
morală şi
estetică
146

Vitalitatea prozei scurte e ilustrată şi de generaţia
afirmată în deceniul ’70 - ’80. Este vorba însă de un alt registru epic
caracteristic realităţii cenuşii cotidiene. Dintre realizările majore ale
acestui moment al prozei noastre contemporane critica a omologat în
unanimitate romanul Dimineaţă pierdută (1983) de Gabriela
Adameşteanu. Decisiv pentru afirmarea ultimei generaţii de prozatori
(optzeciştii) avea să fie momentul Desant’ 83, antologia în care Ov. S.
Crohmălniceanu publică optsprezece prozatori formaţi în cenaclul
Junimea al Universităţii din Bucureşti. Tinerii prozatori optzecişti se
revendică şi de la modelele anterioare prestigioase, depăşind rapid
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faza de experiment în cazul lor funcţionând un model dual mai
constructiv, sinteză de avangardă şi poetică postmodernă. Aproape
toţi au trecut de la proza scurtă la roman; au asimilat un număr
impresionant de tehnici şi atitudini moderne cultivând ironia, parodicul,
amestecul genurilor, recuperarea trecutului, simularea, dispoziţia
ludică. Se poate vorbi astăzi cu certitudine de nume şi opere de
excepţie, omologate de critică: Mircea Nedelciu Aventuri într-o curte
interioara, Gh. Crăciun Compunere cu paralele inegale, Mircea
Cărtărescu Nostalgia, Orbitori, George Cuşnarencu Tratat de
apărare permanentă, Cornel Nistorescu Proprietarul de Iluzii.
Evantai de
procedee
narative

Cel mai incitant fenomen din anii ’90 îl constituie
recuperarea memorialisticii de închisoare (N. Steinhardt Jurnalul
fericirii, I. Ioanid Închisoarea noastră cea de toate zilele), a
jurnalului (Mircea Zaciu) şi a literaturii exilului (Vintilă Horia, Paul
Goma, D. Ţepeneag).

8.3 Proza lui Marin Preda
Romanele lui Marin Preda propun două lumi, la o mare
răscruce de drumuri: cea a lui Ilie Moromete (spiritul mitic tradiţional)
şi cea care se vrea opusă acesteia, deşi nu este decât o continuitate
a ei în sensurile cele mai adânci şi inefabile, căci Nicolae Moromete
nu poate fi decât o prelungire a expresiei moromeţianismului.
Să ne amintim, spre exemplu, scena în care Nicolae
Moromete deplânge moartea unui tânăr. Acel „De ce ?…” pe care îl
aruncă tânărul în faţa preotului, ca şi în faţa lumii întregi, nu poate
consemna decât nedumerirea Omului faţă în faţă cu Moartea şi
Viaţa. Omul se-ndoieşte de marile probleme ale vieţii, graţie purităţii
sale, şi nu într-un anume timp ci din totdeauna. Într-un astfel de
moment, Nicolae seamănă cu tatăl său, care privea satul stând pe
stănoaga din faţa casei şi, de fapt, seamănă cu ciobanul moldovean
care nu-şi punea întrebări, dar expunea mai multe prezumţii asupra
vieţii de dincolo de moarte (nuntă – cununie cu natura, plâns „cu
lacrimi de sânge”, integrare în circuitul universal).
„Panta rei” – pare a fi deviza romanelor lui M. Preda, clar cu o
singură completare: „Panta rei mitologicum…”. Prin urmare, totul pare
a curge, dar numai în spirit primordial-afectiv.
Dacă nuvelele sale din Întâlnirea din pământuri propun crize
ale vieţii rurale, romanul Moromeţii dezvoltă asemenea crize în planul
general-valabil.
Indiferent în ce context ar fi plasată acţiunea acestui
Nuvelele si
roman (înaintea celui de-al doilea război mondial ca şi o mare
romanul
perioadă după acest război), esenţa nu poate fi decât rezistenţa
unei lumi (cea tradiţional-mitică) în faţa celei voit moderne, deci
netradiţională. Această din urmă lume este considerată de M.
Preda drept „spirit primar-agresiv” – deci forţă antitradiţională aflată
înaintea câştigării esenţei mitice, singura care ar putea asigura
durabilitatea unei lumi în faţa altora.
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ACTIUNEA

Acţiunea primului volum al Moromeţilor pare de o simplitate
rarisimă: prezintă un sat din Sudul Dunării în care o familie de ţărani
se zbate din răsputeri să-şi apere independenţa într-un context
social-politic în care maril ipoteze, rapacitatea chiaburilor, dezbinarea
familiilor, apropierea războiului şi alte cauze vizau subordonarea. Întro asemenea acţiune se integrează organic un întreg sat, în care
stratificarea socială (cu ţărani săraci de tipul revoltatului Ţugurlan,
ţărani în curs de sărăcire – asemenea lui Boţochină, chiaburi – cum e
Bălosu – şi autorităţi nedrepte) îşi spune pe deplin cuvântul.
Pe undeva ne aflăm între lumea lui Sadoveanu şi cea a lui
Rebreanu, căci la Marin Preda apare o tradiţie ţărănească ce se
apără cu mare înverşunare contra tuturor experienţelor
destabilizatoare. Acest volum al romanului urmăreşte dramatica
destrămare a unei iluzii în întreaga complexitate a satului românesc
– muntenesc. Acesta apare – de la bun început – sub prestigiul
timpului care „nu mai avea răbdare” şi va produce schimbări mari,
apte să pună în cumpănă chiar destinul milenar al ţăranului. Dar
Ilie Moromete refuză realitatea, se autodisimulează şi vrea să se
menţină în aceeaşi lume (tradiţională), care devine tot mai mult o
iluzie.

Tehnica
decupajelor

Familia
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Prozatorul foloseşte tehnica decupajelor, raportând
ceremonialul unor scene parcă statornicite pentru totdeauna, la altele
din ce în ce mai dure. Mai mult de un sfert din operă acceptă ritmul
lent prin care se susţine rezistenţa tradiţională în faţa timpului
nemilos. De la întoarcerea Moromeţilor de la câmp şi până la fuga
Polinei cu Birică pare a nu se întâmpla nimic deosebit. Şi totuşi chiar
din prima secvenţă mai dezvoltată se poate descifra un conflict care
va lua mai apoi amploare, ajungând chiar la explozie: revenit de la
muncă, Ilie Moromete îşi reia poziţia „pe stănoagă” spre a filosofa în
linişte asupra condiţiei satului său predilect. Aşteaptă cumva un om
care să schimbe „o vorbă” pe această temă, dar apare tocmai Tudor
Bălosu care ameninţă cu „demolarea” respectivului sat. Dialogul celor
doi susţine opoziţia dintre două lumi dar şi încercarea celei
statornicite de a-şi menţine şi demonstra superioritatea. Conflictul
pare estompat mai departe şi cina, strigarea fetelor, secerişul etc.
sunt scene de autentic rang mitic. Din păcate, „măcinarea”
concepţiilor Moromeţilor se realizează tot mai mult, atât din exterior
(din sat), cât şi din interior (din familia proprie). În sat, lupta pentru
pământ consemnează sărăciţi şi îmbogăţiţi, foşti ţărani cu tendinţe
ale parvenirii; această luptă anulează sentimentele şi conduce către
conflictul dintre părinţi şi copii (Bălosu şi Polina). Pătrund aici durităţile
luptei politice şi – mai ales – ale activităţii legionarilor.
La rândul ei, familia Moromeţilor – atât de mult dorită drept
nucleu tradiţional-social – este „de-a dura”, deci este clădită pe
vitregie şi nu poate asigura sau, măcar, întreţine tendinţele lui Ilie
Moromete. Disensiunile familiale, mocnite un timp, răbufnesc treptat
şi ele sunt alimentate de o autentică „piază rea”, care este Guica. În
primul rând, băieţii cei mari (Paraschiv, Achim şi Nilă) nu pot intra în
comuniune sau continuitate cu tatăl lor, cât timp ei sunt arivişti şi răi;
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la fel de bine, Catrina este incapabilă să susţină tendinţele soţului ei
şi unitatea familiei, apărând cu deosebire şi pe cea a fetelor sale.

Poiana lui
Iocan

Secvenţa adunării din poiana lui Iocan (unică – în felul ei – în
întreaga noastră literatură) pare a prelungi tradiţionalismul rural, dar
imediata „revoltă” a lui Ţugurlan (care nu suportă împărţirea
ţăranilor în „deştepţi” şi „proşti”) reactualizează conflictul prefigurat
anterior (dintre tradiţie şi nontradiţie). În schimb, tăierea salcâmului
reprezintă scena începutului declinului tradiţional-rural. Căderea
copacului – prezent parcă dintotdeauna în viaţa lui Ilie Moromete şi în
lumea satului – zguduie din rădăcini universul, între sat şi cerul său,
între mit şi anulare. Vânzând acel salcâm, Ilie Moromete înstrăinează
ceva esenţial din lumea satului predilect, din propria-i viaţă.
Mai departe, acţiunea romanului se dinamizează, decupajele
devenind tot mai sufocante pentru cel care-şi vede concepţia tot mai
sortită eşecului: în sat se derulează „războiul” dintre Polina, Birică şi
Bălosu (Polina – Birică, fiind reprezentat ca replică inversată a cuplului
Ana-Ion din romanul lui Rebreanu). Apare conflictul tot mai
desfăşurat dintre „Colţosul” Ţugurlan şi autorităţi (sub semnul apărării
propriei demnităţi ţărăneşti). De fapt, întregul sat pare a refuza tenta
tradiţională, în timp ce alături de Ilie Moromete rămân tot mai puţini
consăteni (la un moment dat, satul autentic tradiţional pare a fi
susţinut numai de perechea Moromete – Cocoşilă, posibili
corespondenţi ai lui Don Quijotte şi Sancho Panza din opera lui
Cervantes).

Conflicte

În familia Moromeţilor, conflictele „de surdină” devin directe:
băieţii îşi susţin independenţa, fetele şi mama lor îşi apără zestrea,
Niculea vrea la şcoală. Pe de altă parte, datoriile sunt tot mai
presante, „fonciirea” devenind pentru Ilie Moromete un adevărat
calvar. Măsurile luate de ţăranul filosof al lui Preda refuză mult timp
durităţile. Ilie Moromete s-a dedublat, făurindu-şi un univers propriu
al lumii care nu mai poate fi; s-a dedat deci iluziei. Mai departe, a
încercat persiflarea „proştilor” (Bălosu, Ţugurlan – oameni străini
tradiţionalismului rural). În fine, el a recurs la tehnica amânării unor
decizii (a se vedea scena intervenţiei „perceptorului” sau situaţiile în
care bătrânul „temperează” spiritele din propria familie). Dar „atacul”
antitradiţional devine extrem şi Ilie Moromete nu se mai poate opri
doar la atitudini speculative (vânzarea salcâmului sau a cerealelor),
trebuind să recurgă la forţă. El îşi bate băieţii dornici de „fugă” de
acasă „cu parul”. Respectiva scenă consemnează deopotrivă
culminaţia şi deznodământ: ridicând parul, Ilie Moromete nu combate
atât revolta propriilor băieţi (care şi aşa vor părăsi familia mai
târziu), cât mai ales lezează propria autoritate (care este autoritatea
tradiţiei). După ce-şi bate băieţii, tatăl se va duce „să se laude” în
faţa satului. De fapt, el îşi semnează tocmai dispariţia din viaţa
ţăranilor ca om deplin şi ca şef acceptat parcă dintotdeauna. La
finalul volumului I al romanului se face precizarea clară că marele
personaj a rămas numai ca o amintire, satul păstrându-i doar acel
chip de lut realizat de Dinu Vasilescu.
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În celălalt volum, personajul de excepţie al lui Marin Preda
continuă a-şi apăra iluzia şi, odată cu ea demnitatea, independenţa şi
lumea de mult apusă. Ilie Moromete apare absolut singur, iar scena în
care sapă cu disperare un şanţ în firul propriei proprietăţi este mai
mult decât semnificativă asupra luptei sale cu „morile de vânt”.
Bătrânul va muri cu conştiinţa fermă că a fost mereu un
„independent”. Dincolo de pierderea lui s-ar putea crea impresia că
apare o nouă lume – cea care l-a şi anulat cumva pe Ilie Moromete.
În realitate, Marin Preda dă de înţeles că numai Ilie Moromete a
reprezentat tradiţia rurală autentică, celelalte personaje (de la Bălosu,
la Paraschiv şi Nilă, la Ţugurlan şi Bilă) fiind numai replici mai mult sau
mai puţin puternice la adresa acestei tradiţii.
Se poate spune că Ilie Moromete este în acelaşi timp o Vitorie
Lipan masculină, un Ion, pentru că el apără atât o demnitate cât şi o
lume. El vine dintr-un „totdeauna” autohton românesc şi vizează
acelaşi „totdeauna”. Împotriva lui acţionează forţe din familie şi din
sat, din lumea întreagă. Dar Ilie Moromete se apără cu înverşunare,
evoluând de la persiflare la autodisimulare şi, mai rar la forţa fizică.
El este un ţăran filosof – căutând un ideal perpetuu, trăind prin sine şi
pentru sine, prin tradiţie şi pentru tradiţie. „Ultimul mohican” al satului
arhaic rămâne, pentru cei din jur , de neînţeles, dar rămâne un
idealist sublim. „Independenţa” înseamnă în acelaşi timp vis şi frumos,
eliberare şi poezie.
În satul tradiţional care-o susţine, împreună cu titanul său Ilie
Moromete, acesta nu putea să dispară de tot. În prelungirea lumii,
Niculae Moromete va evolua de la posibila rătăcire prin desişurile
„spiritului primar agresiv” către „iluminarea” moromeţiană. Marele
singuratic şi Viaţa ca o pradă vor consemna asemenea rătăciri,
descoperind totodată noi realităţi sociale. Poezia venită din satul
tradiţional „verifică” asemenea relaţii, comentând evoluţii şi mai ales
involuţii. Intrusul şi Cel mai iubit dintre pământeni vor duce
tehnica observaţiei realist – participative la nivelul protestului absolut
împotriva acelui „spirit primar agresiv”. Spiritul pur al lui Marin
Preda nu poate accepta un atare opus şi răbufneşte fără rezerve,
demonstrând pretutindeni că „dacă iubire nu e, nimic nu e…”.
În epoca lui Marin Preda, proza noastră se diversifică mai ales
în sensul pătrunderii în subteranele conştiinţei umane tot mai
subordonate unor realităţi tiranice. Augustin Buzura (cu Absenţii şi
Feţele tăcerii), Fănuş Neagu (cu Îngerul a strigat), Constantin Ţoiu
(cu Galeria de viţă sălbatică), Alexandru Ivasiuc (cu Păsările), ş.a.
susţin umanitatea aflată în suferinţă. În acest sens, folosesc proza
rememorării proceselor de conştiinţă şi tehnica jurnalistică, tehnica
planurilor narative, fluxul subiectivităţii, alegoria exteriorizării
credinţelor în idealuri majore, proza decupajelor din conglomeratele
social-psihologice etc.
Fără îndoială că, eliberată de cenzura aberantă, proza
noastră, deci şi romanul, trebuie să conceapă în perspectivă şi
evoluţie pe măsură, atât în conţinut, cât şi în formă.
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Test de autoevaluare 1

Caracterizaţi personajul Ilie Moromete din romanul Moromeţii vol.1 de
Marin Preda
Veţi avea in vedere: integrarea operei in universul literar al scriitorului, rolul
personajului in opera, relaţia personajului cu celelalte personaje, mijloace de
caracterizare, modalităţi artistice folosite, semnificaţia personajului.
Răspunsul se încadrează în spaţiul de mai jos.
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ANEXE

Structuri narative
în nuvela „Moara cu noroc”
de Ioan Slavici
- eseu –

„Moara cu noroc” este o nuvelă realistă şi psihologică prin:
tematică şi conflict, modalităţi de prezentare a personajelor şi prin
investigarea psihologică a sufletului uman.
Începutul nuvelei este unul de tip clasic enunţiativ, care
evidenţiază eticismul lui Slavici: „Omul să fie mulţumit cu sărăcia sa,
căci, dacă e vorba, nu bogăţia, ci liniştea colibei tale te face fericit.”
În „Moara cu noroc” apare o dramă nouă, aceea a opţiunii
individuale. Analizând minuţios zonele abisale ale conştiinţei
personajului principal, Slavici se detaşează de realismul poporal din
nuvelele de început, fiind considerat primul reprezentant al realismului
psihologic.
G. Călinescu identifică în aproape toate nuvelele lui Slavici
romane „in nuce” (spre exemplu, „Popa Tanda” este un fel de
„Robinson Crusoe”, „Budulea Taichii” este o nuvelă cu iz balzacian,
ilustrând un caz de ambiţie în clasa de jos). „Moara cu noroc” este o
nuvelă solidă, cu subiect romantic.
În planul construcţiei nuvelei, această arhitectură specifică
romanului se realizează prin fixarea unui ritm al naraţiunii. Magdalena
Popescu afirmă că nuvela se construieşte în salturi, ritmul
accentuându-se spre final. Slavici optează la început pentru o
naraţiune calmă, oprindu-se îndelung asupra descrierii familiei şi a
peisajului. Primul moment al accelerării ritmului îl constituie
confruntarea dintre Ghiţă şi Lică, în care se stabilesc condiţiile
colaborării; Deşi autorul respectă cronologia, găseşte alte mijloace de
a complica structura narativă a textului. Spre exemplu, Slavici susţine
bifurcaţia narativă printr-o complicare a psihologiei eroului.
Fără a fi schoppenhaurian, Slavici acordă suferinţei rolul de
moderator al destinelor omeneşti. Ghiţă este un personaj tragic
deoarece în existenţa sa se confruntă „a trebui” cu „a voi”. El nu are
liberul arbitru, se supune necesităţii şi datoriei, aspect ce intră în
conflict cu impulsurile sale lăuntrice.
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Spre final, ritmul nuvelei se accelerează nefiresc, iar
deznodământul apare ca rezultat al ciocnirii între întâmplare şi
necesitate (fatalitate). Este şi motivul pentru care Slavici a fost numit
reprezentant al realismului tragic.
Magdalena Popescu în lucrarea sa „Slavici”, evidenţiază
capacitatea naratorului de a anticipa conflicte: „Slavici este unul dintre
cei mai subtili tehnicieni ai contrastului în literatura română. Contrastul
este unul interior şi are în vedere ritmul şi tensiunea, opunând
discontinuităţi neaşteptate ce violentează obişnuinţele înrădăcinate
ale lecturii.”

Elemente clasice în romanul
„Enigma Otiliei” de George Călinescu
- argumentare G. Călinescu este convins că „marea literatură este în fond
aceea de stil clasic”, iar în „Enigma Otiliei” îşi ridică personajele la
rang de scheme tipologice universale. Personajul, devenit
întruchiparea unui viciu sau a unei virtuţi, încetează a mai fi individ,
pentru a deveni categorie umană.
Astfel de personaje-tip sunt Costache Giurgiuveanu (avarul) şi
Stănică Raţiu (parvenitul), construite ca personaje simple, fără prea
mare complexitate psihologică, pentru a evidenţia o trăsătură
dominantă (caracterologic), mergând până la a caricaturiza, uzând de
un comic savuros şi subtil.
Moş Costache e gata să fixeze dimensiunile obiectelor şi chiar
ale oamenilor, după dimensiunea câştigului pe care îl poate obţine de
pe urma lor. Pe Felix îl înşeală administrându-i venitul şi totuşi
cerându-i: „M-m-mai dă-mi cinci lei. N-am acum la îndemână, sunt
cam strâmtorat”. Falsifică cheltuielile zilnice din evidenţa pe care o
ţine, probabil pentru o eventuală acoperire legală.
Pentru el orice se poate transforma în afacere: imobilele pot fi
închiriate studenţilor, iar când aceştia nu au bani pentru a plăti chiriile,
le pot fi confiscate bunuri care apoi sunt comercializate; astfel,
cursurile universitare se vând printr-o reţea specială a lui Moş
Costache, la fel şi seringile, instrumentele medicale, sau orice altceva.
Singura lui urmă de umanitate, dragostea pentru Otilia, păleşte în faţa
banilor, personajul îndreptându-se către tragic în încercarea sa de a-şi
domina automatismele şi în care se loveşte constant de cele mai dure
bariere.
Romanul este unul clasic şi din punct de vedere al structurii
simetrice. „Începutul şi sfârşitul”, spune criticul Ovid S.
Crohmălniceanu, „se organizează armonios, cu revenirea unei note,
ca în muzică, şi anume tema lui nimeni, aşa de plină de sensuri
adânci, aducând
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aminte cumva şi de finalul romanului Marile Speranţe de Charles
Dickens (For Sale)”. Ieşim din roman cu acelaşi concept filosofic cu
care am intrat.
Totuşi, prin realismul de tip balzacian şi prin sensibilitatea de
tip romantic a unor personaje precum Otilia şi Felix, sau contradictorii,
cum e Pascalopol, „Enigma Otiliei” se evidenţiază ca roman de factură
modernă, depăşind tiparele teoretizate de autorul său în critica
literară, dar rămânând în final un exemplu clasic prin valoare.

Nostalgia satului românesc în opera lui Lucian Blaga
- eseu -

Lucian Blaga s-a născut la 9 mai 1895, în satul Lancrăm (situat între
Alba Iulia şi Sebeş). Tatăl, Isidor Blaga, era preot ortodox în sat, ca şi
bunicul, Simion Blaga. Familia mamei venise din Macedonia la sfârsitul
secolului al XVII-lea din cauza asupririi otomane.
Copilăria, petrecuta în Lancrăm, a rămas pentru totdeauna înscrisă în
inima poetului ca şi imaginea satului. Temeiul întregii viziuni a lui Blaga
asupra satului se afla în trăirile acestei prime vârste.
Clasele primare le-a urmat la şcoala germană din Sebeş, continuând
astfel o tradiţie a familiei. În anul 1906 este înscris la Liceul ,,Andrei Şaguna’’
din Braşov. Cei opt ani sunt hotărâtori pentru formarea sa intelectuală. Ca
licean la Braşov, Blaga descoperă astronomia, şi până la sfârsitul vietii va
contempla cerul.
Lectura, în numere vechi din ,,Convorbiri literare’’, a unui fragment din
Faust a fost ,«lectura decisive», „ce a deşteptat în mine, la vârsta de 13 ani,
cea mai nesăţioasă patimă a cititului’’. Blaga a descoperit, astfel, cu
adevărat, cărţile. Citeşte Goethe, Schiller, Alecsandri, Eminescu , Caragiale,
Creangă, Odobescu, Sadoveanu, Iorga. Şi mai cu seamă filozofie.
Până la sfârşitul vieţii sale, poetul va rămâne, în adâncul sufletului,
copilul satului, al naturii, al mumei: «Copilo, pune-ţi mâinile pe genunchii mei:
/ eu cred că veşnicia s-a născut la sat./ Aici orice gând e mai încet/ şi inima-ţi
zvâcneşte mai rar,/ ca şi cum
nu ţi-ar bate în piept,/ ci, adânc, în pământ, undeva.» (Sufletul satului).
Pentru Blaga, satul reprezintă un simbol, «zariştea integrală a stării de
copilărie» , leagănul culturii minore.
După Lucian Blaga, tipurile fundamentale de cultură sunt: cultura
«majoră», desfăşurată istoric, al cărui cadru de constituire este oraşul şi
cultura «minoră», de tip organic, înflorită la sat.
«Există un apogeu exuberant, involt şi baroc, al copilăriei, care nu
poate fi atins decât în lumea satului, şi există, de altă parte, aspecte tainice,
orizonturi şi structuri secrete ale satului, cari nu pot fi sesizate decât în
copilărie /…/. Copilăria mi se pare singura poartă deschisă spre metafizica
satului, spre acea stranie şi firească, în acelaşi timp, metafizică vie,
adăpostită în inimile care bat sub acoperişele de paie şi oglindită în feţele
bântuite de soartă, dar cu ochii atârnaţi de cer» ( L. Blaga, Elogiul
satului românesc).
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Pentru Lucian Blaga, copilăria reprezintă izvor de creaţie, atât în
poezie cât şi în filozofie: filozoful e omul care rămâne tot timpul copil,
copilăria fiind pentru el o permanenţă.
Poetul se întoarce în timp, în satul său mitic, unde muma îl restituie pe
«cântăreţul bolnav» tăcerii, ca în «vremea când încă nu era…»: «Lângă sat
iată-mă iarăşi/Prins cu urmele tovarăş/Regăsescu-mă pe drumul/începutului,
străbunul. /Câte-s altfel – omul, leatul:/neshimbat e numai satul. /…/ Aur
scutură alunul/Fluier zice. Cade fumul/Greierii părinţilor/mulcom cântă,
mulcom mor.» (Întoarcerea).Acest sat învăluit în legende, unde
transcendentul coboară, iar obiectele şi fiinţele se găsesc într-o
corespondenţă magică, este locul unde « se vindecă setea de mântuire».
Satul devine la Lucian Blaga acel spaţiu al libertăţii totale, în opoziţie
cu oraşul închizător de orizonturi: «Cât de domol se împleteşte insul acolo cu
legea/ Cât de firesc lângă vetre se leagă/ prin vremi volnicia şi soarta,/ şi
cum se revarsă durerea în tâlc mai înalt, totdeauna./ trăiesc încă Mumele.
Unde ele se tânguie-n jele păgână,/ unde lacrima cade-n ţărână,/ rândunica
mai ia şi acum câte-o gură de tină/ să-şi facă sub streaşină, casa.» (Orizont
pierdut).
«A trăi la sat, înseamnă a trăi în zarişte cosmică şi în conştiinţa unui
destin emanat din veşnicie», spune Blaga în Elogiul satul românesc.
Aşadar, satul este loc al eternităţii, al veşniciei cosmice. Poetul îşi
aminteşte minunatele privelişti pe care le vedea seara când ieşea în ogradă:
Calea laptelui şi stelele “ca ciorchinii grei şi mari” care coborau până aproape
de acoperişele de paie. Avea impresia că, noaptea, stelele coboară până
aproape în sat şi participă, într-un fel la viaţa oamenilor, veghindu-le somnul.
«Iată experienţe vii, care leagă cerul de pământ, care fac punte între viaţă şi
moarte şi amestecă stihiile după o logică primară căreia anevoie i te poţi
sustrage şi care mi se pare cu neputinţă, în altă parte, decât în mediul înţeles
şi trăit ca o «lume» a satului». (L. Blaga, Elogiul satului românesc).
Imaginând acest sat mitic, centru al universului, în reprezentarea celor
integraţi în zarea lui, poetul simte cum transcendentul coboară, se varsă în el
şi se încorporează armonios, ca în balada « Mioriţa ».
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Evocare
de Nichita Stănescu
- comentariu Limbajul poetic stănescian este o sinteză a limbajului poetic interbelic,
dar şi pod aruncat spre o nouă estetică, fundamentată pe un alt tip de
limbaj decât până atunci. Nichita Stănescu este un inovator al limbajului
poetic în literatura română, „o conştiinţă artistică ce regândeşte, de la capăt,
întreaga poeticitate” (Ştefania Mincu), prin efortul său de „sistematizare şi
organizare, de creare a unui cosmos al vorbirii” (Marian Papahagi).
Spre deosebire de modernişti, Nichita Stănescu nu aspiră la o
transfigurare a realităţii, ci la crearea unei realităţi ale cărei „obiecte” sunt
cuvintele. Asistăm la o criză a limbajului: cuvintele sunt incapabile de a
materializa imaterialul – o poetică a rupturii, în care cuvintele au proprietăţile
obiectelor: sunt solide, fluide, transparente sau dure („obsesia necuvintelor”).
Direcţia este aceea a abstractizării liricii.
Poezia stănesciană este „o poezie a depăşirii de sine”,
caracterizată de materialitate şi corporalitate şi, intelectualistă,
contrariază permanent aşteptările cititorului.
Creaţia sa poate fi înţeleasă ca o poezie a poeziei – regăsim, la
Stănescu, o constantă preocupare de a-şi defini creaţia, „o încercare
dramatică de transcedere a poeticului” (Ştefania Mincu).
O altă caracteristică este autoironia, interpretată mult timp ca joc
gratuit de limbaj; N. Stănescu „nu glumeşte de obicei cu privire la lume, dar
pe sine însuşi nu se cruţă niciodată, când e vorba să-şi divulge fragilitatea,
relativitatea, sau absurditatea” (Nicolae Manolescu).
Evocare
Ea era frumoasa ca umbra unei idei,
a piele de copil mirosea spinarea ei,
a piatră proaspăt spartă
a strigăt dintr-o limba moartă.
Ea nu avea greutate, ca respirarea.
Râzânda şi plângânda cu lacrimi mari
era sărată ca sarea
slăvită la ospeţe de barbari.
Ea era frumoasă ca umbra unui gând.
Între ape, numai ea era pământ.
Poezia face parte din volumul „Operete imperfecte” (1979), din aşazisa „lirică târzie” a lui Nichita Stănescu;
Tema este iubirea de poezie, a cărui „umbră” poetul încearcă să o
prindă în cuvânt; el declara în repetate rânduri că este doar un iubitor de
poezie, nu un poet; că în opinia sa nu există poeţi, ci numai poezie şi
iubitori de poezie;
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Iubitorul de poezie este suspendat între „înlăuntrul” şi „afara”
limbajului, între cuvinte şi necuvinte – această dualitate a fiinţei poetului
dă naştere unei drame a transgresării cuvântului, singurul care poate
vindeca „rănile” iubitorului de poezie.
Poetul caută limba poeziei. Mallarmé afirma că: „Limbile sunt
nedesăvârşite deoarece sunt mai multe, lipseşte cea supremă”, iar poate
conştientizarea acestui fapt duce la acea revoluţie în interiorul limbajului,
în încercarea de a exprima indicibilul cu ajutorul unui instrument
imperfect - cuvântul.
Mişcarea concret-abstract prin care se realizează portretul iubitei,
portret dispus în trei secvenţe (corespunzând celor trei strofe), reprezintă în
plan ideatic cele trei trepte de cunoaştere: senzorială, conceptuală şi
ideală.
Prima definiţie fixează frumuseţea iubitei în domeniul conceptualului
(„Ea era frumoasă ca umbra unei idei”), următoarele trei metafore operează
transferuri aparent din domeniul senzorialului („piele de copil”, „piatră
proaspăt spartă”, „strigăt dintr-o limbă moartă”), prin precizarea unor
elemente care ar putea să-i sugereze esenţa: mirosul pielii de copil –
sugestie olfactivă a purităţii; sintagma „piatră proaspăt spartă” incită la
interpretare simbolică – piatra ca simbol al libertăţii, prin spargere al
eliberării sufletului din ea (potrivit legendei lui Prometeu, anumite pietre
îşi vor fi păstrat mirosul de om); „strigăt dintr-o limbă moartă” face trimiteri
la limba primordială, despovărată de reziduurile limbajelor particulare.
Aşadar, calităţile evidenţiate ale iubitei sunt: puritate, forţă de trezire la
adevărata viaţă, de a da sens existenţei şi aceea de reintegrare în
cunoaşterea nediferenţiată, necondiţionată.
A doua strofă alunecă în domenii de referinţă mai abstracte prin forţa
simbolică a elementelor descriptive: „Ea nu are greutate, ca respirarea” –
sugestia imponderabilităţii, a lipsei de materialitate; „Râzânda şi
plângânda cu lacrimi mari”- iubita-poezie apare ca unitate a contrariilor,
sugestia universului în puritatea lui originară, în care nu există opoziţii,
ci doar raporturi complementare; „era sărată ca sarea / slăvită la ospeţe
de barbari” fixează poezia ca simbol al hranei spirituale prin termenul „sare”
(termenul poate fi privit şi ca o combinaţie, neutralizare a doua substanţe
complementare). Poezia este deci acel „râsu/plânsu”, esenţă, cristalizare,
depăşire a incompatibilităţilor – cunoaştere.
„Ea era frumoasă ca umbra unui gând” – dacă poezia era iniţial
„umbra unei idei”, acum este „umbra unui gând”, adică umbra unei umbre,
inefabilul la pătrat. Poezia, ca şi gândul, aşteaptă să prindă viaţă în idee.
Şi cum orice materializare presupune pierderi, ultimul vers poate fi interpretat
ca o nostalgie perpetuă după poezia pură, care „intre ape, numai ea era
pământ” (apele – masa nediferenţiată, pământul – pol al spiritului, pământ al
făgăduinţei, cum era Canaanul pentru evrei, Ithaca pentru Ulise sau
„pământul pur” la Platon).
Ultima secvenţă surprinde drama poetului sfâşiat între dorinţa de a
atinge acest „pământ” şi conştientizarea neputinţei sale, a limitării la o operă
imperfectă, care pierde inevitabil ceva din acel „esenţial” al Poeziei.
Iubita-poezie se defineşte prin absenţă, condamnând astfel
poetul la o permanentă tensiune a aşteptării.
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