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      Cuvinte-cheie : obsesia mortii, meseria de bolnav, autofictiune, anarhetip, cronotop, 

deconstructie, de-fiintare, corp, spatiu-caverna, structuri izomorfice.  

Rezumat 

         Operei lui Max Blecher, Întâmplari în irealitatea imediata (1936), Inimi cicatrizate 

(1937) si Vizuina luminata (publicata postum, 1971) critica literara i-a conferit statut 

canonic, datorita capacitatii de a sintetiza în formule artistice inedite ipostazele unei lumi 

hipersensibilizate, acordându- i, cu toate acestea, o insuficienta atentie, poate si datorita 

mortii premature a scriitorului ori insolitului pe care îl aduce în plan literar. Asadar, daca 

în epoca si în perioada imediat urmatoare, opera scriitorului român s-a bucurat de prea 

putine consideratii si analize critice, ramânând oarecum în umbra comparativ cu marile 

creatii ale momentului, ultimii ani înregistreaza o schimbare de perspectiva, prin care se 

descopera autenticitatea scriiturii blecheriene, valentele sale literare. Marturie stau cele 

patru studii monografice dedicate operei lui Blecher si numeroasele studii critice, care însa 

nu epuizeaza posibilitatile de interpretare, ci dimpotriva, îi dinamizeaza literatura, 

dezvaluind noi drumuri ale sensurilor si semnificatiilor, ce aduc în prim-plan un univers 

imaginar care se cere el însusi în permanenta decodat si reorganizat. În plus, trebuie tinut 

cont si de caracterul idiosincretic al textului, de capacitatea anticipatoare a uno r tehnici si 

atitudini abordate mult mai târziu, dar mai ales de complexitatea pe care o presupune 

constructia în sine a romanului, în virtutea ideii ca fortele sale constitutive nu sunt 

definitivate ca forma si lasa loc varietatii structurale, dincolo de modelele consacrate. 

         Acest aspect constituie, de altfel, si premisa studiului de fata, sub considerentul ca 

textul literar este un ansamblu de deschideri, pe care numai colaborarea cu cititorul le 

concretizeaza, le transforma în semnificatii. Tinând cont de aspectul mentionat, demersul 

interpretativ initiat se vrea o analiza cât mai pertinenta a lumii dezvaluite de scriitura 

blecheriana si are drept obiectiv stabilirea câtorva scheme identitare, în încercarea de a 

surprinde elementele structurale fundamentale continute de orice constructie fictionala: 

imaginarul si limbajul. Astfel se explica si titlul ales, Univers epic si univers interior în 

opera lui Max Blecher, structura dihotomica marcând faptul ca textul literar este un artefact 

care se organizeaza în functie de anumite rigori, tinând cont de o ordine interioara, dar si 

de sincronizarea cu mentalitatea timpului, de evolutia literaturii. Teza si-a propus sa 

surprinda deopotriva aspectele particulare ale textelor blecheriene din perspectivele 

naratologiei moderne, cu aplicarea conceptelor contemporane si mai ales sa analizeze 

specificul imaginarului, al universului interior, cel evidentiat dupa stabilirea influentelor, a 

atitudinii auctoriale ori a formulei romanesti abordate. Punctul initial al cercetarii l-a 

constituit stabilirea specificului romanesc, tinând cont de perspectiva narativa intradiegetica 



 6 

abordata atât de frecvent în romanul românesc interbelic si de caracterul de autofictiune, care 

nu i-a putut fi recunoscut în epoca, deoarece a fost teoretizat mai târziu. Astfel, am precizat 

modernitatea viziunii blecheriene, urmarind capacitatea scriitorului de a-si organiza epic 

viziunile, chiar si în controversatul roman Întâmplari în irealitatea imediata, perceput la 

momentul aparitiei doar prin prisma caracteristicilor care îl apropie de formula jurnalului. Pe 

linia generala trasata de critica literara începând cu secolul al XIX-lea, am încercat sa 

surprindem alteritatea textelor lui Blecher, dincolo de stabilirea directiilor normatoare pe 

care le presupune acesta.  

         Privirea asupra operei lui Blecher urmareste, în primul capitol –  Obsesia mortii în 

perioada interbelica – încadrarea textelor sale în ansamblul epocii, având în vedere modul 

în care modernismul redefineste notiunea de boala, în masura în care i se confera acesteia 

un sens psihanalitic, relationabil fiecarei constiinte în parte si demonilor personali. Primul 

capitol surprinde, asadar, investigarea modului în care scriitorii interbelici au receptat si au 

valorificat tema bolii în romanele lor; dupa o scurta trecere în revista a literatilor bolnavi si 

a celor care doar scriu despre boala, fara sa o experimenteze, se nuanteaza ideea constituirii 

unei retele care îmbina imagini si reprezentari ale sentimentului mortii cu dorinta unei 

cautari a autenticitatii în literatura, finalizata prin intentia si tendinta expunerii unor 

experiente personale, materializare a dorintei de autocunoastere. Tinând cont de maniera în 

care se configureaza imaginarul literar al bolii si al mortii, am stabilit faptul ca, în galeria 

deja mentionata, Blecher detine un loc aparte, statuat de o arta narativa revelatorie pentru o  

„corporalitate maladiva”1, semn al unei intuitii tulburatoare asupra bolii, perceputa ca o 

meserie ce absoarbe energii.  

         Prin abordarea hermeneuticii simbolice a imaginarului ca metoda-nucleu, asociata cu 

mitul personal – pentru ca proza lui Blecher nu poate fi disociata de experientele personale 

– sau, paradoxal, chiar cu fenomenologia perceptiei, consideram a fi decupat o parte din 

lumea fictionala blecheriana, construita în jurul unor simboluri redimensionate la nivelul 

textului, în functie de structurarea, de devenirea acestora, niciodata finita si definita. Am 

avut în vedere asadar faptul ca interpretarea textelor lui Blecher nu poate fi adecvata în 

lipsa asimilarii sale cu datele biografice ale autorului, motiv pentru care am cautat sa 

stabilim asocierea dintre imaginarul jurnalului literar, relativitatea reprezentarilor datorata 

crizelor eului din epoca modernista si propria situatie tragica. Am stabilit ca factori 

decisivi în crearea constructului literar blecherian asa numita „meserie de bolnav ”, factor 

determinant în alegerea formulei romanesti – la interferenta autenticitatii si a fictiunii, 

alteritatea impusa pe de o parte tocmai de aceasta conditie de bolnav asumata involuntar, 

                                                 
1 Rodica Grigore, Retorica mastilor în proza interbelica, Cluj-Napoca, Casa Cartii de Stiinta, 2005, p.235. 
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care presupune de-constructia de sine si re-constructia prin text, iar pe de alta parte de 

apartenenta la etnia iudaica, esenta constitutiva spiritului inovator de care da dovada 

scriitorul. Asociate tuturor acestora, ca un liant al realitatilor ori dimensiunilor sub care se 

configureaza realul, ramâne corpul, simbol central al textului, al actului scrierii si al 

elementelor care configureaza textul în vederea unei structurari particulare (corpul-caverna 

al vizuinii luminate, corpul-ghips, corpul transparent al obiectelor înconjuratoare, corpul 

manechinelor de ceara). 

         În paralel, am stabilit în legatura cu textele lui Blecher deopotriva asa-zisul schelet 

teoretic, formula romanesca abordata si aspectul exterior obtinut prin îmbinarea diverselor 

elemente preluate de la alti scriitori sau anticipând tendinte ulterioare – ceea ce constituie 

corporalitatea textului blecherian, si în aceeasi masura rezultatul acestor îmbinari de tehnici 

literare – discursul fictiune, imaginarul care irumpe din lumea povestita. O orientare în 

descifrarea sensurilor este oferita în capitolul doi, Centrari si extensii ale câmpului epic, 

interesul centrându-se asupra formei pe care o primeste textul prin asumarea controversatei 

conditii de autenticitate literara si prin legaturile stabilite cu tendintele vremii; astfel, se 

stabileste punerea în relatie, în opera lui Blecher, a acestei tematici, cu elemente preluate 

din estetica diferitelor curente si tendinte literare, în scopul construirii propriei mundus 

imaginalis. Regasim aici nu o anulare a fictionalului în favoarea veridicitatii, ci o extindere 

a conceptului într-o zona intermediara, care îmbina aspectul biografic cu trasarea unei harti 

simbolice ce nu poate fi ignorata, pentru ca întregul univers pe care îl creeaza Blecher se 

afla la linia de demarcatie dintre lumi, în punctul în care acestea se întâlnesc si se despart 

concomitent. Între real si fictional se interpune „zgura de visuri”, ce implica interpretari si 

deformari de la modelul de referinta care este propria realitate. Tinând cont de aceste 

aspecte, am stabilit faptul ca autenticitatea lui Blecher consta în coexistenta 

autoreferentialitatii si a conventiei estetice, un autenticism devenit el însusi conventie 

artistica. Trebuie precizat faptul ca tehnica aceasta a biofictiunii,  înteleasa ca inventie a 

propriei fictiuni despre sine, identificata aici într-o forma in nuce, va fi intens exploatata 

mult mai târziu, în postmodernism si extinsa prin implicari active ale lectorului în actul 

artistic. În aceasta etapa însa, asociata cu proza deceniului `30 si pe care o putem numi 

incipienta, se pune accentul pe relatia care se poate stabili între prezenta din text a unei 

identitati creatoare, fictionalizare si contestarea frontierelor dintre real si imaginar. 

        Tinând seama de cele mentionate mai sus,  în subcapitolul Max Blecher, în cautarea unei 

formule romanesti am surprins modul în care se configureaza si se dezvolta firul epic în 

opera lui Blecher, nu pe baza unei logici constructive, ci a asociatiior dintre oniric si real, 

relevând o configuratie descentrata si multipolara, motiv pentru care au existat în rândurile 
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criticii literare atât de multe relationari cu alte opere. Astfel, realizând o trecere în revista a 

mai multor opinii critice avizate, am considerat ca textele lui Blecher detin atributele 

anarhetipului, concept literar teoretizat de criticul literar Corin Braga. Astfel, am stabilit 

ca, desi boala ramâne un topos comun ce ar putea fi considerat coloana vertebrala a operei 

lui Blecher, prin faptul ca proza sa are în vedere mai multe modele narative-sursa si o 

logica nearhitecturala conferita de pendularile între oniric si real, nu se poate vorbi de 

existenta propriu-zisa a unui nucleu ordonator, ci mai degraba descentralizator, creator de 

contradictii si paradoxuri în cadrul aceluiasi nucleu intern imagistic, un sistem diferit 

asadar, cu o individualitate proprie.  

         Dincolo de aceasta însa, am cercetat în subcapitolele urmatoare multiplele modele 

narative-sursa, influentele proustiene, suprarealiste, existentialiste sau chiar postmoderniste, 

regasite la un scriitor care nu avea cum sa anticipeze viziuni si tehnici romanesti abordate 

câteva decenii mai târziu, concluzionând asupra faptului ca ambiguitatea scrierilor lui 

Blecher, generata si de multitudinea modelelor-sursa îi creeaza propria identitate în spatiul 

literar românesc, amplificata de încercarea de reprezentare a complexitatii imaginarului, de 

a depasi constrângerile limbajului obisnuit, ale semanticii, si de a gasi rostul operei sale, de 

a spune altfel cuvinte care au mai fost spuse, dar ce trimit la alte forme ale realitatii. 

Subcapitolul Limbajul ca instanta mediatoare surprinde toate aceste aspecte, stabilind 

specificul scriiturii blecheriene, maniera de a trai cu însusi actul scrierii, în masura în care 

la Blecher, a trai este a scrie si implicit a patrunde în interiorul propriului corp pentru a re-

imagina lumea si a se re- imagina pe sine. 

         În tentativa de a stabili modul în care scriitorul se re- imagineaza pe sine, cea de-a doua 

parte a demersului, concretizata în cel de-al treilea (Un cronotop în miscare sau „lichid”) si 

al patrulea capitol (Personaje – reprezentari ale constiintei auctoriale) stabileste trecerea 

de la imaginea exterioara la imaginar si urmareste construirea unui model pe temeiul 

cercetarii, prin utilizarea unor concepte bine stabilite, analizând modul în care este privita 

lumea înconjuratoare, cu acel ochi neobisnuit, capabil sa transforme cuvintele în adevarate 

tablouri de arta si în acelasi timp sa redea suferinte atroce. Si cum orice text în proza poate 

fi descifrat si reinterpretat în functie de patru elemente fundamentale, acestea reprezinta un 

alt obiect al studiului, vizând asadar toposul, temporalitatea, personajul si nu în ultimul 

rând limbajul, zona de mediere directa între autor si lector. Toposul, timpul subiectiv, eul 

care se confrunta cu o situatie dramatica si care sub imperiul acesteia traieste experiente 

insolite ce reunesc erosul si thanatosul, asociaza fiinta obiectului sau chiar o substituie 

acestuia, toate aflate la confluenta realului cu visul, sunt modalitati de constructie a 
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imaginarului blecherian, supus unui cod ce depaseste limbajul simplu, oferit de 

reprezentarile fotografice.  

         Pe un alt palier al demersului, cel al unei lecturi simbolice, a fost analizata repartizarea 

simbolurilor în functie de centrele de interes ale unei gândiri perceptive, pornind de la 

reconstituirea unei psihologii a casei si în general a spatiului locuit, în sensul acesta fiind 

consultate studiile lui Gaston Bachelard, în special Poetica spatiului si ampla cercetare a 

lui Gilbert Durand, Structurile antropologice ale imaginarului. Repartizarea simbolurilor 

din opera lui Max Blecher are, asadar, în vedere asimilarea subiectiva a acestora, astfel 

încât înlantuirea lor este relationabila cu autobiografia simbolica ce se evidentiaza pe 

parcursul tuturor celor trei romane; topoanaliza stabileste ca valente fundamentale ale 

spatio- temporalitatii un proces de internalizare figurativa, de interiorizare, în urma caruia 

imaginile se configureaza ca efect al deconstructiei eului (subcapitoplul Spatio-

temporalitatea ca efect al deconstructiei eului). Pe aceasta linie de idei, stabilind legatura 

indestructibila dintre planul constiintei si cel al imaginilor exterioare si tinând cont de 

sentimentul prizonieratului care agreseaza eul si se configureaza asemenea unui exil 

interior, am considerat ca universul epic blecherian îsi stabileste granitele imaginare în 

raport cu de-fiintarea sinelui, în masura în care sufletul ajunge sa fie deposedat de toate 

atributele sale. 

         În Disocieri ale toposului, am urmarit maniera în care universul imaginar constituit de 

proza lui Blecher reuneste, prin diferitele variante sub care se materializeaza toposul, 

lumea obiectiva si lumea imaginara, respectiv constiinta auctoriala, prin care se tine cont în 

redactarea amintirilor de anumite norme si tehnici bine stabilite, si constiinta subiectiva a 

eului, cel care stabileste simbolurile alese în functie de anumite motivatii de ordin 

subiectiv. Consideram ca exista o legatura indestructibila între biografia simbolica a lui 

Max Blecher si forma imaginala propusa prin textele sale, astfel încât universul epic nu 

poate fi disociat de universul interior si se configureaza asemenea unor cercuri concentrice; 

constructul imaginativ este rezultatul unor evenimente interioare, al unor fenomenalitati 

proprii, fundamentul sau fiind bazat pe gândirea alternativa despre care vorbeste Jean-

Jacques Wunenburger în Ratiunea contradictorie si care face posibila întelegerea lumii în 

functie de varietatea constructiilor noastre rationale, de apelul la anumite retele de scheme, 

si nu în ultimul rând, de propria lectura poetica a lumii, prin care se traseaza granite 

personale ale universului fictional. Astfel, imaginarul pe care îl propune Blecher ca 

alternativa a lumii obiectuale, desi se instituie ca un conglomerat descarcat de imagini ce 

vizeaza în primul rând o dizolvare a imaginii, presupune un punct de plecare, prin care se 

stabileste acea coerenta intima a textului, relationabila pulsiunilor eului. Pe aceste 
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considerente, am nuantat variantele sub care se configureaza toposul în romanele lui 

Blecher, în masura în care acestea reunesc odaia celui care îsi pierde si îsi regaseste 

succesiv identitatea si toate spatiile blestemate din copilarie, saloanele din sanatoriul de la 

Berck, cabina, pivnita si grota, scoica, acvariul, craniul si orbitele goale, corsetele de ghips. 

Sunt spatii locuite în diferite momente ale vietii naratorului, stabilind în acest fel 

implicarea temporalitatii în crearea realului. Rolul lor este acela de a  marca trecerile sau 

locuirile succesive ale fiintei care se autoanalizeaza si se cunoaste pe sine odata cu 

perceptia pozitiva sau negativa a toposului. Prin demersul analitic intreprins am stabilit ca, 

în cazul lui Blecher, toate aceste variante de caverne, prapastii si scobituri se configureaza 

din aspiratia eului de a umple un gol interior, dintr-o tânjire dupa starea de echilibru  a 

increatului, a golului etern. Motivul-arhetip , însa, care reuneste la nivel simbolic toate 

aceste variante ce constituie spatiul alveolar si care fixeaza axa construirii identitatii eului, 

îl reprezinta corpul, un receptacul care face posibila si palpabila întâlnirea dintre lumea 

interioara si cea exterioara. Pe aceasta linie de idei, concluzia este ca, la Blecher, corpul 

este investit cu statutul de alter ego, iar ghipsul care îl încorseteaza conceptualizeaza o 

noua realitate, cea a fiintei personajului, ce poate aparea sub o alta forma, care mentine în 

alteritatea sa identitatea, în masura în care privirea analitica sau chiar autoanaliza sa poata 

recunoaste semnificatul în spatele semnificantului. La Blecher, corporalitatea defineste 

fiinta, astfel încât orice analiza a reprezentarii eului din opera sa devine relationabila 

conceptului de imagine a corpului, cu diferitele sale acceptiuni. Pornind de la aceasta 

imagine-centru, a personajului împrizonierat de propriul corp, am disociat, în cel de-al 

patrulea capitol, Personaje – reprezentari ale constiintei auctoriale , modalitatile de 

reprezentare a eului, fie ca este vorba despre personajul-narator, individul fragmentat, 

disipat, în planul imaginarului, într-o serie de obiecte sau fiinte inferioare, ori de cel narat, 

reprezentat de diferitele fatete ale aceluiasi eu ce se concretizeaza printr-o singura 

constiinta, cea a bolnavului.  

         Desi lucrarea pare sa se împarta în functie de doua atitudini critice, de doua modalitati 

diferite de analiza, prin care se surprind aspecte diferite – particularitati structurale si 

influente, deopotriva cu nivelurile configurative ale imaginarului, în final nu se 

demonstreaza altceva decât ca, în cazul operei lui Blecher, imaginea din afara nu poate fi 

disociata de imaginea dinlauntru. Structura anarhetipica, deschisa, care presupune o 

configuratie ambigua, schizoida, proza lui Blecher este în primul rând o opera de arta, si 

implicit un organism care functioneaza prin îmbinarea liniilor de forta impuse de 

simbolurile utilizate. Astfel, ea devine pasibila de multiple interpretari, pretinzând multiple 

lecturi si metode interpretative, validate de complexitatea universului imaginar. De altfel, 
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asa cum afirma si Mihaela Ursa, nu metoda în sine este esentiala, ci rezultatul acesteia, 

pentru ca „A aplica astazi o anumita metoda critica în interpretarea unui text sau oricarui 

alt lucru nu mai reprezinta garantia credintei într-o forma certa de adevar, si nici 

capacitatea propriei intuitii de a avansa spre acel adevar, ci o modalitate de a decupa 

lumea  – ca multime infinita de obiecte ale cunoasterii – în zone precise de favorite, 

respectiv de obiecte proprii si/sau improprii metodei alese”2. Consideram însa ca nucleul 

generativ al imaginii nu trebuie raportat doar la structura, opera literara fiind un construct 

de substanta, ale carui modulatii interioare se regasesc la un nivel mult mai profund, ce 

vizeaza o substructura, o faza a pre-creatiei care presupune si identificarea materialului 

ideologic si emotional. Asimilam ca punct de reper în acest sens asertiunile criticului literar 

Mircea Braga, ce sustine ca „opera de arta nu poate fi redusa la structura, procesul de 

creatie  – la închegarea unui sistem de relatii, iar actul critic – la încercarea de a explica 

un sistem structural. În urma efortului de a cuprinde creatia, întotdeauna se pierde ceva pe 

drum. Dar chiar ceea ce ramâne e mai mult decât sistemul”3.  

         Cercetarea operei lui Blecher depaseste, asadar, procesul stabilirii unui specific 

structural jurnalier, asociat cu evidentele influente avangardiste ori existentialiste. Oricum, 

indiferent de statutul care încadreaza  textul lui Blecher, ceea ce circumscrie viziunea 

despre literatura a scriitorului este exprimarea  prin cuvinte- imagini, romanele sale 

devenind texte dedicate exclusiv imaginii, într-o perioada în care întreaga civilizatie se 

adreseaza ochiului, cinematografului, iluzoriului. Lucrarea realizata nu se vrea una 

exhaustiva si, tinând cont de faptul ca interpretarea nu este un proces mecanic, ci un act 

personal si personalizat de alegerea propriilor metode de investigatie, insista în primul rând 

asupra modului în care textele lui Blecher devin pasibile de interpretare critica din 

perspectiva deschiderilor semantice proprii conceptului de imaginar. Modalitatile de 

analiza si semnificatiile identificate nu pretind a fi definitive, ci doar orientative, variate 

nuante ale unui demers exegetic cu intentie valorizatoare, imaginile dobândind sens în 

masura în care se stabileste varietatea posibilitatilor creatoare ale acestora; imaginarul creat 

de Blecher este validat prin directiile pe care le urmeaza  imaginile, prin metamorfozele si 

prin conceptualizarea lor ulterioara pentru ca, asa cum postula Jean-Jacques Wunenburger 

– „Realul se lasa, desigur, îmblânzit, supus regulilor reprezentarii, dar oricare ar fi gradul 

de acuitate si patrundere a întelegerii acestuia, gândirea se blocheaza permanent în fata 

unui excedent, a unui rest care o descumpaneste. Orice întrepindere speculativa încearca 

                                                 
2 Mihaela Ursa, Scriitopia sau Fictionalizarea subiectului auctorial în discursul teoretic . Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 2005, pp.21-22.  
3 Mircea Braga, Teorie si metoda: eseu despre izvoarele aventurii metodologice moderne, Sibiu, Editura 
Imago, 2002, p.42. 
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precum Sisif sa înfrânga înaltimile lumii, dar îsi pierde repede punctul de sprijin trezindu-

se antrenata într-o cadere vertiginoasa. De fiecare data când ratiunea crede a fi surprins, 

în plasa numelor si conceptelor sale, pepitele de aur rasfirate în fluxul neîncetat al 

lucrurilor, ea nu retine decât boabe de nisip ce i se strecoara printre degete”4. 

         Astfel, afirmam ca Blecher îsi pastreaza actualitatea pâna în zilele noastre, datorita 

caracterului idiosincretic al romanelor sale, scriitorul devenind un model de schizoidie 

structurala. Demersul analitic intreprins are drept finalitate ideea ca, prin accesul eului la 

fragmente de realitate în raport cu propria fragmentare, se stabilesc concepte largite despre 

ratiune, chiar o demultiplicare a acestora, caci, „Recurgând la schemele medierii, la triade, 

la ambivalenta, la polaritate, la contradictie sau la paradox, articulând fenomenele în 

jurul unor antagonisme dinamice, a unor echilibre si dezechilibre, încercând sa formeze 

reprezentari plurale si multidimensionale, gândirea discerne în mod incontestabil, mai de 

aproape, morfologia diferentiata a realului”5. Textul lui Blecher este propriul sau 

microcosmos, în afara peisajului literar interbelic, atipic chiar si pentru zilele noastre; el 

constituie un spatiu aparte al Imaginarului, cu legi si masuri aparte, cu principii de 

organizare ce evidentieaza complexitatea contradictoriului si o înlantuire paradoxala a 

simbolurilor, astfel încât demersul analitic întâmpina dificultati în tentativa de a decela 

simbolurile, de a desfasura structurile. De la un text la altul, Blecher opereaza cu aceleasi 

simboluri, care însa se înlantuie concomitent în conformitate cu multiple principii, astfel 

încât procesele imaginatiei schiteaza configuratia unei paradigme a dualitudinii 

contradictoriale, pe care Wunenburger o explica în raport cu imaginea complexa a arcului 

si a corzii6, simboluri ale tensiunii dinamizante în functie de care se contureaza gesturile 

pulsionale. Lucrarea deschide directii posibile unor cercetari ulterioare asupra modului în 

care traseul imaginarului pe care îl construieste Max Blecher asociaza reprezentarea 

obiectului cu reprezentarea subiectiva a eului, asimilând-o si modelând-o în functie de 

aceasta în conformitate cu o directie contradictorie cu ea însasi; lumile imaginare pe care le 

propune scriitorul se reveleaza ca realitate posibila ce presupune o traiectorie în continua 

devenire si transformare, caci „nu trecutul, ci viitorul imaginii intereseaza de acum 

înainte”7. 

                                                 
4Jean-Jacques Wunenburger, Ratiunea contradictorie. Filosofia si stiintele moderne : gândirea complexitatii . 
Traducere de Dorin Ciontescu-Samfireag si Laurentiu Ciontescu-Samfireag. Editie îngrijita si posfatata de 
Ionel Buse, Bucuresti, Editura Paideia, 2005, p.7. 
5 Jean-Jacques Wunenburger, Ratiunea contradictorie , p.183.  
6 Ibidem, p.184: „Asadar, schitând acum configuratia unei paradigme, cea a <dualitudinii contradictoriale>, 
care, de asemenea, poate fi asociata imaginii emblematice a arcului si a corzii, nu este vorba despre 
descoperirea unui fel de chei universale, de metode exclusive si monopolizante, ce ar avea pretentia sa se 
substituie oricarei alte forme de rationalitate”. 
7 Jean Burgos, Pentru o poetica a imaginarului, p.103. 
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