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Cuvinte cheie 
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culpă tragică, fantastic 

 

 

 

 

Rezumat 

 

 

Despre fascinaţia pe care misterul morţii a exercitat-o asupra omenirii din cele mai timpurii 

momente ale existenţei sale mărturisesc numeroasele studii şi creaţii din domeniile cele mai diverse 

(mitologie, literatură, filosofie, religie, psihologie, medicină). Conştiinţa finitudinii ineluctabile şi 

deseori inacceptabile, alături de necunoscutul care împresoară moartea şi frustrarea imposibilităţii de 

a-i descoperi tainele sunt motive ale tatonărilor constante, ale abandonurilor şi ale revenirilor 

obsesive pe care individulul, conştient de limitarea sa, într-un efort de autodepăşire şi le asumă.  

Teama de puterea şi răzbunarea morţilor, materializată în apariţia şi evoluţia riturilor 

funerare, dobândirea conştiinţei finitudinii, având ca o consecinţă imediată scindarea într-un trup, 

aflat sub semnul efemerităţii, şi un suflet, dăinuitor pe Celălalt tărâm, înţelegerea morţii drept taina 

tainelor, cu o latură vizibilă realităţii şi cealaltă sustrăgându-i-se neîncetat, de unde derivă atât 

solemnele formule magice, descântece şi rugăciuni din Cărţile morţilor, cât şi teroarea strigoilor din 

spaţiul Europei medievale şi, în fine, pierderea sentimentului religios la omul modern, manifestat 

printr-o desacralizare a morţii, asimilată Neantului şi o atitudine angoasată în faţă ei sunt marile 

trepte ale relaţiei cu moartea pe care homo sapiens le-a parcurs în evoluţia lui. 

Tristeţea aferentă revelaţiei efemerităţii umane, durerea şi lamentaţiile în faţa pierderii celor 

apropiaţi, reculegerea şi reflecţia ca stări superioare ale conştiinţei, meditaţia calmă la care îndeamnă 

presentimentul morţii, sau, din contră, zguduirea lăuntrică în faţa unui sfârşit apropiat, denunţarea 

vanităţii şi a gratuităţii fiinţării ancorate în real şi material, toate acestea  reprezintă trăiri şi atitudini 

pe cât de dramatice, pe atât de pline de poezie şi explică de ce moartea a pătruns pe tărâmul creaţiei 

literare, încă din zorii existenţei sale.  

Inefabilul mişcărilor sufleteşti ale omului aflat faţă în faţă cu misterul denepătrunsului şi al 

inexplicabilului morţii reprezintă una dintre motivaţiile principale care au stat la baza opţiunii pentru 

tema abordată în teza de doctorat pe care am intitulat-o Confruntări thanatice în romanul interbelic.  
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De ce confruntări thanatice? Din multitudinea înfăţişărilor şi a raţiunilor pentru care moartea 

se regăseşte în textul literar, ca temă principală sau ca element de plan secund, subordonat unei alte 

intenţionalităţi auctoriale (fapt firesc al existenţei, neîmbogăţit cu alte semnificaţii, modalitate de 

scoatere din scenă a unui personaj, pentru ca celelalte să-şi poată împlini destinul, act punitiv cu 

valenţe istorico-sociale, pedeapsă auctorială pentru abaterea de la normele morale, modalitate de 

conturare a portretului altor personaje sau pretext declanşator al unei acţiuni) ne-am oprit la acele 

opere în care tema morţii este valorificată în latura ei semnificantă. Cu alte cuvinte, am selectat 

acele texte în care se pune problema morţii ca experienţă existenţială. În acest caz, personajul este 

pus faţă în faţă cu iminenţa propriului sfârşit şi obligat să ia atitudine. Este vorba despre acea 

experienţă-limită în care moartea nu mai poate fi ocultată nici de refuzul de a o gândi, nici de 

plasarea ei într-un viitor posibil, dar neprecizat. Rezultă de aici o confruntatre a fiinţei cu limita 

absolută a morţii, pe cât de dramatică, pe atât de plină de semnificaţii. Modul în care personajul 

rezonează la iminenţa propriei desfiinţări, asumarea situării în angoasă sau eschiva în faţa ei, precum 

şi semnificaţiile privitoare la sensul existenţei şi la valorizarea vieţii, posibil a fi extrase din 

experienţa confruntării thanatice, atârnă atât de viziunea scriitorului asupra lumii, de structura sa 

interioară, de formaţia şi interesele sale culturale, cât şi de scopul în care a fost creat personajul, de 

ideea pe care autorul a dorit să o sublinieze prin destinul său.  

Ne-am oprit asupra perioadei interbelice nu doar datorită locului special pe care această 

epocă îl ocupă în istoria literaturii române prin apariţia şi impunerea romanului modern, prin 

maturizarea şi europenizarea sa ori prin experienţele estetice spectaculoase, ci şi datorită deosebitei 

efervescenţe culturale, cu repercusiuni directe în planul creaţiei artistice. Ideile filosofiei 

existenţialiste, câştigurile psihologiei, descoperirile psihanalizei, deschiderea spre orizonturi 

culturale străine, îndepărtate, alături de nevoia autodefinirii teoretice cu recurs la literatura şi estetica 

europeană au condus în planul creaţiei romaneşti, atât la o lărgirea a sferei tematice, cât, mai ales, la 

o deplasare de accent dinspre faptul exterior spre mişcările interioare care îl condiţionează. În ceea 

ce priveşte tema morţii s-au creat astfel premisele valorificării ei în ipostaza de confruntare 

thanatică, de experienţă-limită dramatică, bulversatoare, soldată fie cu nimicirea definitivă, fie cu 

saltul dinspre fiinţarea factică spre existenţă, în sensul comportării deasupra a tot ce este mundan, 

înspre transcendenţă.  

 Demersul nostru are drept scop identificarea diferitelor ipostaze ale confruntării cu moartea 

pe care romanul interbelic românesc le relevă precum şi analizarea acestora, atât sub aspectul 

formelor de manifestare, cât şi al semnificaţiilor care pot fi extrase. Fiind vorba despre o perioadă de 

apogeu a romanului românesc, abundenţa, diversitatea şi complexitatea  analizelor critice care o 
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vizează sunt fapt de netăgăduit. Sub aspectul demersului critic, meritul lucrării constă, mai ales, în 

abordarea comparativă şi sintetică, subsumată caracterului monografic al studiului. Spre deosebire 

de Ştiinţa morţii, unde Irina Petraş „creionează înfăţişări ale morţii în literatura română”
1
, 

sintetizând într-un volum un secol de creaţie – de la Mihai Eminescu la A. E. Baconsky –, demersul 

nostru a limitat analiza ipostazelor morţii şi a confruntării thanatice la romanul interbelic, fapt care a 

facilitat lărgirea sferei scriitorilor şi a operelor de referinţă şi, de asemenea, ne-a dat posibilitatea de 

a intra în amănunte semnificative, în măsură să evidenţieze şi să justifice un anumit mod de 

percepere a morţii şi, implicit, a existenţei. În privinţa interpretării, e vorba de cele mai multe ori de 

nuanţări, de completări ori retuşări care s-au învederat în urma plasării textului sub lupă şi a 

analizării lui dintr-un singur unghi, acela al relaţiei personajului cu moartea. 

 Privitor la structură, lucrarea cuprinde cinci capitole, fiecare urmărind câte o ipostază a 

confruntării cu moartea identificată în creaţia romanescă a literaturii dintre cele două războaie 

mondiale: vieţuirea în proximitatea şi sub ameninţarea morţii în proza literară de război (cap. 

Experienţa thanatică mijlocită de război), boala înţeleasă ca inevitabil drum spre moarte (cap. 

Boala, asalt al morţii asupra vieţii), capitularea definitivă şi asumarea voluntară a nefiinţei ca 

modalitate de eschivă în faţa problemelor vieţii (cap. Sinuciderea, prevalenţă a instinctului 

thanatic), confruntarea cu moartea dată celuilalt şi consecinţele culpei tragice (cap. Suprimarea 

celuilalt) precum şi întâlnirile şi înfruntările dintre aparţinătorii lui dincoace şi dincolo de Pragul 

morţii (cap. Reprezentarea fantastică a morţii). 

 Seducţia romanului ca specie favorită a prozei interbelice nu a produs consecinţe doar sub 

aspectul diversificării formulelor narative şi al lărgirii orizonturilor tematice, ori în privinţa năzuinţei 

înspre realizarea valorii estetice, ci s-a soldat, de asemenea, şi cu o deosebită abundenţă de scriitori 

şi producţii epice. În plus, fie că e investită cu sensul unei experienţe existenţiale, fie că e înţeleasă 

doar ca firesc uman, moartea lipseşte rareori din trama unui roman. Prin urmare, vastul material de 

lucru a relevat necesitatea trierii. Evident, nu ne-am propus să acoperim întreaga creaţie romanescă 

interbelică, ci să punctăm ipostazele pe care le considerăm cele mai reprezentative pentru 

poziţionarea unui personaj în faţa morţii.    

Dat fiind caracterul monografic al lucrării, s-a impus ca selectarea textelor supuse analizei să 

fie făcută atât în funcţie de criteriul valoric, cât şi de cel al reprezentativităţii pentru fiecare ipostază 

a temei abordate. Întrucât ne-am propus să analizăm doar acele texte în care valorificarea temei 

morţii ocupă prim-planul spaţiului epic şi are sensul confruntării thanatice, aşa cum am definit-o 

                                                 
1
 Irina Petraş, Ştiinţa morţii. Înfăţişări ale morţii în literatura română, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1995, p. 15 
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anterior, nu trebuie să surprindă faptul că dintre scriitorii interbelici selectaţi – Liviu Rebreanu, 

Camil Petrescu, Hortensia Papadat-Bengescu, Max Blecher, Mircea Eliade, Anton Holban, Tudor 

Arghezi, Gala Galaction – lipsesc nume importante precum Mihail Sadoveanu sau George 

Călinescu. Sigur că se moare şi în romanele acestora. Se moare în romanele lui Mihail Sadoveanu, 

probabil mai mult decât în întreaga literatură interbelică. Dar e vorba, de cele mai multe ori, despre 

moartea punitivă, justificată prin realităţi istorico-sociale şi lipsită de consecinţe atât în planul celui 

care va fi ucis, cât şi al celui care săvârşeşte omorul. Un semn de întrebare s-ar putea ridica probabil 

în privinţa romanului Baltagul, unde crima este pretextul declanşator al călătoriei Vitoriei Lipan, al 

căutării şi al descifrării tainei morţii lui Nechifor, urmate de înfăptuirea actului justiţiar. Dar 

accentul cade pe ceea ce Mircea Tomuş numeşte “anchetă mistică”
1
, “traseul unei misiuni sacre, 

inspirată şi protejată de puterile divine şi ghidată, pas cu pas, de  mecanismul viu al solidarităţii 

cosmice”
2
 şi în aceasta rezidă valoarea şi frumuseţea romanului. Omorul, însă, nu naşte culpa 

tragică, cei doi asasini trăiesc fără remuşcări până la apariţia muntencei în satul lor. Şi atunci sunt 

mai degrabă agasaţi de îndrăzneala insinuărilor femeii, decât apăsaţi de actul lor asasin. Or, ceea ce 

ne-am propus noi în capitolul alocat consecinţelor confruntării cu moartea celuilalt reprezintă tocmai 

urmărirea repercusiunilor culpei tragice în planul existenţei ulterioare a personajului. În ceea ce 

priveşte literatura lui George Călinesu, e suficient să-l amintim pe Stănică Raţiu triumfând cu punga 

de bani în mână alături de Costache Giurgiuveanu, a cărui moarte tocmai a provocat-o, pentru a 

înţelege incompatibilitatea dintre o astfel de valorificare a morţii şi cea care interesează în lucrarea 

noastră.  

Caracterul eclectic al corpusului de opere care fac obiectul acestui studiu ar putea să 

contrarieze. Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, Patul lui Procust, Pădurea 

spânzuraţilor, Ciuleandra, Adam şi Eva, Amândoi, Fecioare despletite, Concert din muzică de 

Bach, Drum ascuns, Inimi cicatrizate, O moarte care nu dovedeşte nimic, Întunecare, Întoarcerea 

din Rai, Domnişoara Cristina, Cimitirul Buna-Vestire, Papucii lui Mahmud sunt fie capodopere ale 

romanului interbelic fie cărţi de al doilea sau chiar al treilea raft. S-ar impune totuşi observaţia că, şi 

în cazul textelor mai puţin apreciate de critică, ne-am străduit să ne menţinem în sfera scriitorilor de 

marcă ai istoriei literare. Această lipsă de omogenitate îşi are sursa principală în intenţia noastră de a 

suprinde comparativ cât mai multe înfăţişări ilustrative pentru ipostazele confruntării thanatice 

urmărite în fiecare capitol. Astfel, Amândoi este un roman de raftul al treilea, consideră majoritatea 

                                                 
1
 Mircea Tomuş, Romanul romanului românesc. Vol I. În căutarea personajului, Bucureşti, Editura 100+1 Gramar, 

1999, p. 115 
2
 Ibidem, p. 117 
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criticii literare, pentru noi, însă, el reprezintă ilustrarea singulară a unei consecinţe a confruntării cu 

moartea celuilalt şi a vieţuirii sub culpa tragică, de aceea nu putea lipsi din analiză. În plus, 

abordarea romanului dintr-o singură perspectivă, aceea a protagonistei criminale şi a mişcărilor 

sufleteşti pe care înfăptuirea omorului le provoacă, relevă de multe ori aspecte care, dacă nu au forţa 

de a schimba viziunea generală asupra operei, o nuanţează consistent. Pe de altă parte, cu unele 

clasificări şi catalogări deja încetăţenite nu suntem de acord. Din punctul nostru de vedere, 

Ciuleandra, spre exemplu, nu poate fi un roman de al doilea sau al treilea raft, de aceea, în analiza 

textului, încercăm să punem în valoare aspectele în măsură să aşeze acest roman al lui Liviu 

Rebreanu între realizările deosebite ale literaturii interbelice.  

Deoarece în fiecare capitol este urmărită o valorificare distinctă a temei morţii şi, implicit, o 

înfăţişare diferită a confruntării thanatice, este de la sine înţeles că apar diferenţe în privinţa 

unghiului de abordare a textelor şi a metodei de analiză. Dacă în cazul capitolelor alocate războiului, 

bolii şi sinuciderii romanele la care ne referim au suficiente puncte comune care să permită 

abordarea simultană şi comparativă subsumată aceleiaşi idei, în cazul crimei şi al existenţei de 

dincolo de Pragul morţii considerăm că o analiză separată este mai ilustrativă pentru ceea ce dorim 

să subliniem. 

Pe de altă parte, plecând de la considerentul că între copertele unei cărţi se găsesc ipostaze 

imaginate ale existenţei, a căror verosimilitate atârnă de conexiunile cu realul, încercăm o abordare 

integratoare, în care conduita personajului să-şi găsească îndreptăţirea şi motivaţia dincolo de sfera 

literaturii, în certitudinile psihologiei şi ale psihanalizei, în dezbaterile filosofiei sau ale religiei ori 

în constatările sociologiei. Perspectivele acestor discipline asupra problematicii supusă discuţiei – 

războiul, boala, sinuciderea, crima, ipotezele spiritualiste – se regăsesc sintetizate în partea 

introductivă, premergătoare studiului propriu-zis al romanelor care fac obiectul analizei. 

Primul capitol al lucrării este alocat experienţei thanatice mijlocite de război şi vizează 

analiza romanelor Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război (Camil Petrescu), Pădurea 

spânzuraţilor (Liviu Rebreanu) şi Întunecare (Cezar Patrescu). Ne-am referit mai puţin la Balaurul 

Hortensiei Papadat-Bengescu, întrucât am considerat că realitatea acestui roman, deşi covârşitor 

legată de cea a războiului, rămâne, totuşi, experienţa de dincolo de linia frontului. De asemenea, deşi 

Tudor Vianu integrează Rusoaica în rândul literaturii nutrite de experienţa războiului
1
, opinăm că 

                                                 
1
 Vz. Tudor Vianu, Arta prozatorilor români. Prefaţă, tabel cronologic şi indice de nume de Henri Zalis, Bucureşti, 

Editura Albatros, 1977, p. 369 
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romanul lui Gib Mihăescu este mai curând unul al obsesiei erotice, decât al confruntării thanatice, de 

aceea el nu face obiectul acestui studiu.  

În partea de început a capitolului am analizat concepţia despre viaţă şi moarte a celor trei 

protagonişti – Ştefan Gheorghidiu, Apostol Bologa şi Radu Comşa – anterioară participării la război 

pentru a putea evidenţia apoi felul în care realitatea frontului, înţeleasă, în primul rând, ca vecinătate 

a morţii, modifică viziunea asupra existenţei. Am constatat că, dacă protagonistul camilpetrescian 

percepe raportul vieţii cu moartea în termeni de complementaritate (moartea este cea care validează 

împlinirea ori ratarea vieţii), în timp ce personajul rebrenian îl înţelege ca antagonism (moartea se 

opune vieţii, e duşmanul cel mai de temut), pentru Radu Comşa problema muritudinii nu se pune 

deloc.  

Confruntarea cu moartea trebuie să fie o experienţă definitivă, verificatoare şi generatoare 

deopotrivă. Lui Ştefan Gheorghidiu, examenul absolut al acestei înfruntări trebuie să-i stabilească 

valoarea umană, cota morală în raport cu ceilalţi. Examenul nu e însă o finalitate fără scop. În 

proximitatea morţii materializată în moartea celuilalt şi în ameninţarea propriei des-fiinţări se 

descoperă sensul şi importanţa vieţii, de aceea experimentarea muritudinii pe care războiul o 

mijloceşte este generatoare. Abia raportate la scadenţa finală, întâmplările, bucuriile şi dramele îşi 

demonstrează valabilitatea sau gratuitatea. Finalitatea întâlnirii cu moartea ca iminenţă care nu se 

împlineşte încă nu constă doar în descoperirea adevăratei identităţi, în autocunoaştere, ci, mai ales, 

în valorificarea acesteia ca reper al devenirii personale, în automodelarea personalităţii căci: „A şti 

înseamnă a-ţi cunoaşte limitele, dar şi a-ţi întrezări virualităţile puse sub semnul întrebării de 

aceleaşi limite.”
1
 Gândind moartea ca prezenţă absentă, în măsură să decidă din umbră priorităţile, 

eroul camilpetrescian găseşte calea de a nu rata timpul său unic.  

Confruntarea thanatică pe care o trăieşte personajul lui Cezar Petrescu rămâne lipsită de 

efecte în sensul valorizării existenţei ulterioare războiului. Vieţuirea sub auspiciile morţii înnegreşte 

sufletul lui Radu Comşa în aşa măsură, încât chiar şi pentru sine însuşi acesta nu este decât reflecţia 

interioară hidoasă a dezgustătoarei răni care i-a mutilat chipul. Prea slab umanizat, prea forţat în 

gesturi sau gânduri, Comşa nici nu interesează sub latura lui intim omenească, însăşi moartea lui 

trebuie să fie una grăitoare nu pentru propriul destin, ci pentru societatea procustiană a cărei victimă 

el este. 

 În ceea ce priveşte Pădurea spânzuraţilor, puţine sunt scenele de război propriu-zis, totuşi, 

niciunul dintre protagoniştii romanului belic nu întâlneşte moartea în maniera în care o întâlneşte 

                                                 
1
 Irina Petraş, op. cit., p. 72 
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Apostol Bologa. În cazul lui este evidentă o îmblânzire treptată a morţii, o abandonare în braţele, nu 

în ghearele ei. De altfel, concepţia rebreniană asupra morţii stă sub semnul paradoxului. Ca sfârşit 

inexorabil, ea angoasează fiinţa în aşa măsură, încât nici măcar nu e acceptată în sfera gândirii până 

la momentul când e pe cale a se înfăptui. Pe front, unde moartea e realitate omniprezentă, omul 

rebrenian, terorizat de spânzurători, cadavre şi cruci se răzvrăteşte împotriva vieţii, contestându-i 

rostul, dacă ea nu poate fi altceva decât vecinătate şi prefigurare a sfârşitului. Cu toate acestea, când 

destinul pune personajul în faţa unei situaţii dilematice care îi agresează fiinţa, moartea devine 

opţiunea definitivă, în măsură să aştearnă pacea peste zbuciumul vieţii. 

Am evidenţiat în acest capitol, de asemenea, mutaţiile pe care diferitele etape ale războiului 

le provoacă în interioritatea şi în manifestarea exterioară a persoanjelor. Astfel, am constatat că 

anunţul intrării în război este înţeles ca moment zero, de la care va începe altceva, înspăimântător şi 

necunoscut. Entuziasmul de moment, lux al celor rămaşi acasă care, deşi străini, îşi dau mâna şi îşi 

vorbesc ca şi când s-ar cunoaşte de o viaţă, scot steaguri în vitrine şi aruncă garoafe spre soldaţi, 

dispare odată cu imaginea batalioanelor în uniforme verzi, cu obrazul pământiu. Anunţul intrării în 

război bulversează sufletul şi, cu cât momentul decisiv, al plecării, perceput ca intrare ireversibilă în 

imperiul morţii, se apropie mai mult, cu atât creşte tensiunea. Tăcerea absolută devine o formă mută 

de exteriorizare a panicii interioare care atinge cote maxime. Marşul spre atac e starea intermediară 

în care simţurile se ascut, punând în alertă instinctele primare, concomitent cu pierderea treptată a 

controlului raţiunii asupra realităţii. Lupta propriu-zisă înseamnă coborârea într-un adânc uman, 

revelând ceea ce e animalic în el. Tot ce mai contează acum este frica şi instinctul de apărare. 

Soldatul e forţat să înţeleagă faptul că regulile lumii pe care o cunoştea sunt suspendate, că războiul 

instituie o realitate complet nouă, la care individul are a se adapta: ucide sau vei fi ucis. De aici 

decurge şi deficitul de sensibilitate faţă de sfârşitul celuilalt. Dacă într-o situaţie existenţială 

normală, când toate gândurile şi actele omului converg către viaţă, cadavrul este privit cu un 

amestec de curiozitate şi compasiune, reprezentând modul de a da târcoale denepătrunsului, în 

încercarea de a-i prinde misterul, în condiţii de război întâlnirea cu moartea proprie mijlocită de 

moartea celuilalt, în sensul posibilităţilor ei de valorizare, este rară şi săracă în consecinţe, datorită, 

pe de o parte, familiarizării cu imaginea cadavrului ca efect al prezenţei lui permanente pe câmpul 

de luptă şi, pe de altă parte, dezumanizării provocate de anestezierea sensibilităţii sub impactul 

încordării spasmotice a trupului ameninţat de nimicire.  

Concluzia care s-a impus este aceea că, în ciuda diferenţelor pe care le vădesc destinele celor 

mai reprezentativi trei protagonişti ai romanului belic românesc, factorul unificator rămâne viziunea 
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tragică asupra războiului care a pus omul în faţa celei mai devastatoare şi pline de sensuri 

confruntări, aceea cu moartea. 

O altă ipostază a confruntării thanatice problematizată în romanul interbelic este boala, 

înţeleasă ca asalt al morţii asupra vieţii. Aceasta face obiectul celui de-al doilea capitol al lucrării 

care porneşte de la premisa că, dacă omului comun, neaplecat spre probleme metafizice, încredinţat 

de plenitudinea funcţiilor sale vitale şi ancorat în tumultul imediatului, viaţă şi moartea îi apar, de 

obicei, ca realităţi distincte ale fiinţei sale – prima resimţită din plin în fiecare clipă, cu toate 

bucuriile ori grijile ei, cea de-a doua ca fapt ce are a i se întâmpla într-un viitor neştiut, îndepărtat, şi 

de aceea irelevant pentru prezent – fiinţarea şi des-fiinţarea dobândesc brusc alte sensuri, atunci 

când existenţa organică devine precară şi trupul biologic este luat cu asalt de manifestările morbide 

ale unei boli.  

Am considerat că tuberculosul Maxenţiu şi canceroasa Lenora din proza Hortensiei    

Papadat-Bengescu, alături de Emanuel şi întreaga umanitate  aflată sub prizonieratul corsetelor de 

gips şi al gutierelor în sanatoriile din Berck sunt exponenţii cei mai reprezentativi ai bolnavilor din 

literatura interbelică. Tribulaţiile existenţei lor direcţionate pe drumul fără întoarcere al morţii, ori 

captive într-un spaţiu damnat al simulacrului vieţii, metamorfozele trupeşti şi, mai ales, sufleteşti pe 

care trăirea sub semnul fatalităţii le implică sunt analizate în subcapitole care urmăresc, în paralel, 

stadialitatea evolutivă a bolii, de la momentul certificării ei prin diagnosticul medical, până la 

punctul culminant al des-fiinţării.  

Impactul şi consecinţele diagnosticului medical au fost evidenţiate prin analiza episodului în 

care Emanuel – protagonistul lui Max Blecher din Inimi cicatrizate – primeşte confirmarea 

exterioară, avizată, şi de asemenea, un nume ciudat pentru degringolada biologică ce l-a determinat 

să consulte medicul parisian. Diagnosticul – morbul lui Pott – dobândeşte sensul unui moment 

crucial, dincolo de care lucrurile nu vor mai putea fi niciodată la fel. În acest moment zero al 

existenţei se sfârşeşte o viaţă, cu ceea ce păruse a avea consolidat, cu speranţele şi proiectele ei de 

viitor, şi începe o realitate nouă, mai exactă, dar, mai ales mai tragică, prin faptul că eul nu-şi mai 

aparţine şi nu mai trăieşte pentru nevoile sale cele adevărate. Travaliul pentru devenirea personală şi 

formarea profesională se converteşte în luptă pentru supravieţuire. În locul Parisului, al facultăţii şi 

al studiului vor fi Berckul, oceanul, plaja şi bolnavii care „stau acolo culcaţi în gips, dar duc o viaţă 

absolut normală”. Alegerea conjuncţiei adversative „dar” prefigurează deja simulacrul de „viaţă 

normală” pe care îl va trăi Emanuel alături de tuberculoşii osoşi din toate părţile lumii.  
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Berckul e un „topos infernal”
1
, consideră Gheorghe Glodeanu. E locul acţiunilor desfăşurate 

la orizontală, al prizonierilor în gips, al bolii, al suferinţei şi al morţii. Dar tuberculoşii lui Max 

Blecher nu se complac în suferinţă, cum procedează, bunăoară, prinţul Maxenţiu al Hortensiei 

Papadat-Bengescu. Bolnavii din Inimi cicatrizate îşi asumă boala, însă refuză să o trăiască în 

ipostaza ei de preludiu al morţii. Convinşi pe deplin că ea înseamnă încă viaţă, se străduiesc din 

răsputeri să trăiască, în ciuda atmosferei sumbre şi apăsătoare a sanatoriului, pentru că tocmai în 

proximitatea morţii se dezvăluie valoarea clipei. Între scena de la începutul romanului, când medicul 

din Paris indică pe hartă poziţionarea geografică a Berckului, şi cea finală, a părăsirii             

oraşului-sanatoriu, pentru a schimba cu un topos nou „tristeţea oraşului în care s-a acumulat toată 

melancolia lumii”, se află un univers uman redus exclusiv la imaginea unui vast sanatoriu. E spaţiul 

damnaţilor, al măştii şi al mizeriei fizice, dar mai e şi altceva: locul prieteniei, al solidarităţii umane, 

al iubirii şi al consternării în faţa miracolului naturii.   

Spre deosebire de umanitatea lui Max Blecher care, fără a avea orgoliul suferinţei, înţelege 

boala în latura ei de experienţă existenţială, protagoniştii Hortensiei Papadat-Bengescu văd în 

maladie expresia mizeriei umane, iar a o recunoaşte înseamnă a-şi pune „eticheta infamiei”.  Privind 

din această perspectivă, nu e de mirare că atât prinţul Maxenţiu, cât şi Lenora recurg la disimulare şi 

minciună. Scopul ocultării bolii rezidă nu doar în teama de oprobriul celorlalţi, ci şi în nevoia 

dedramatizării ei şi vizează, mai ales, inevitabilul întrezărit la capătul descompunerii  fizice, fapt 

care se leagă de percepţia  morţii ca fenomen strict biologic, nu spiritual. Bolnavii Hortensiei 

Papadat-Bengescu refuză să îşi trăiască muritudinea în mod conştient. Numai că obstinaţia de a pune 

între paranteze dimensiunea tragică a existenţei are repercusiuni negative în viaţa de care ele se 

agaţă cu disperare. Ocultarea morţii înseamnă implicit anularea ierarhizării formelor de existenţă, a 

valorilor, rezultând de aici prevalenţa materialităţii, şi abolirea completă a spiritualităţii sub masca 

unei pure convenţii.  

Pentru că la Max Blecher boala nu se limitează la imediatul mizeriei fiziologice ci e 

valorizată şi ca ocazie de reflecţie asupra efemerităţii condiţiei umane în general şi a sensului 

existenţei, personajele se raportează altfel la propria muritudine. Oscilaţia între speranţă şi deziluzie,  

o trăiesc şi ele, asemenea lui Maxenţiu şi Lenorei, diferenţa constă, însă, în felul în care înfruntă 

făţiş moartea, cu demnitate, fără ascunzişuri şi fără eschivări. De aici derivă şi modul de a înţelege 

hora mortis: personajele Hortensiei Papadat-Bengescu îşi trăiesc clipa definitivă retrase de sub 

incidenţa privirii celorlalţi, după principiul: „E mai bine să nu vezi! Nimic nu mai şterge de sub 

                                                 
1
 Gheorghe Glodeanu, Max Blecher şi noua estetică a romanului românesc interbelic, Cluj-Napoca, Editura Limes, 

2005, p. 70 
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frunte icoana asta.”
1
, în timp ce protagoniştii lui Max Blecher procedează exact invers: vor să vadă 

şi să păstreze în minte „icoana”, pentru că numai astfel pot avea adevărata măsură a preţului clipei, a 

provizoratului existenţei şi a puţinei însemnătăţi a omului în lume.  

Că personajele „ciclului Hallipilor” se feresc de a intra în contact cu moartea, o 

demonstrează îndepărtarea muribundului (Maxenţiu), minimalizarea detaliilor agoniei (în cazul 

Lenorei şi al lui Drăgănescu-Hallipa), precum şi reacţia faţă de cadavru. Trupul fără suflet repugnă, 

de aceea nu este privit decât atunci când este absolul necesar. Nu există revelaţia melancolică a 

insignifianţei propriei fiinţe la căpătâiul mortului şi nici regret ori durere faţă de cel pierdut, pentru 

că ceea ce leagă oamenii între ei nu e niciodată dragostea, afectivitatea, ci interesul, calculul rece şi 

codul comportamental. Tocmai de aceea, decesul unui apropiat e o problemă penibilă care agresează 

fiinţa şi care solicită intervenţii prompte şi eficace pentru ca neplăcerea să fie repede înlăturată. 

Rigurozitatea, convenţia şi păstrarea aparenţei definesc raporturile celor vii cu decedatul. 

Înmormântarea devine, în acest context, un spectacol monden, dar nu unul trist, ci impersonal.  

În proza lui Max Blecher, cadavrul semnifică întotdeauna mai mult decât trupul neînsufleţit 

dintr-un sicriu, trup care nu e în niciun caz expresia mizeriei umane, în sensul pe care i-l dă 

Hortensia Papadat-Bengescu. De aceea, privirea stăruie atent, fără teamă şi cu respect în faţa tainei 

ascunse între cele patru scânduri, căci pentru personajele din Întâmplări din irealitatea imediată, 

Inimi cicatrizate şi Vizuina luminată moartea nu e negativitate absolută: cumplită doar ca moment 

care se înfăptuieşte, în ipostaza de nonexistenţă ea e pacea care se aşterne peste tumultul şi 

suferinţele vieţii.  

Dacă în „ciclul Hallipilor” confruntarea thanatică are loc în subteranele eului, iar momentele 

în care efectele ei răzbat la suprafaţă sunt rare şi de cele mai multe ori repede cenzurate,  în literatura 

lui Max Blecher ea este asumată fără ocolişuri, de pe poziţia celui care vrea să fie demn în faţa unei 

situaţii de a cărei gravitate şi definitivat este deplin conştient.  

Capitolul al treilea vizează sinuciderea pe care am definit-o, în termeni psihanalitici, ca 

prevalenţă a instinctului thanatic. Ne-am referit aici la romanele O moarte care nu dovedeşte nimic 

(Anton Holban), Patul lui Procust (Camil Petrescu) şi Întoarcerea din Rai (Mircea Eliade), 

analizând viaţa şi mai ales etapele definitorii ale asumarii voluntare a morţii celor trei protagonişti – 

Irina, Ladima şi Pavel Anicet – uzând adesea de instrumentarul psihologiei şi al sociologiei. 

                                                 
1
 Hortensia Papadat-Bengescu, Opere, I. Ediţie şi note de Eugenia Tudor. Prefaţă de Const. Ciopraga, Bucureşti, Editura 

Minerva, 1972, p. 44 
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 Pornind de la ideea că suprimarea eului propriu are un determinism multiplu am urmărit, în 

primul rând, să punem în lumină faptele vieţii personajelor, cu repercusiuni directe în decizia 

autosuprimării.  

 Pentru sinuciderea Irinei l-am considerat responsabil moral pe Sandu, întrucât, în cei cinci 

ani de relaţie, acesta a subminat neîncetat respectul de sine al fetei, inoculându-i ideea că doar atunci 

semnifică ceva când este alături de el, şi că viaţa ei merită trăită în măsura în care satisface nevoile 

lui. Protagonista lui Anton Holban este, din punctul nostru de vedere, victima narcisismului 

dezamăgit al pertenerului ei. Cu un ego exacerbat, nesigur şi înspăimântat de mediocritate, egoist, 

manipulator, crud, misogin şi incapabil de a lua decizii, dar obstinat în a-şi demonstra superioritatea, 

nu prin sine-însuşi, ci prin cei care îi sunt alături, Sandu încearcă disperat să se arate celorlalţi sub 

identitatea falsă a intelectualului inadaptat, preocupat de problemele existenţiale majore – erosul şi 

thanatosul. Alături de acest bărbat atât de instabil psihic, măcinat de întrebări chinuitoare cărora 

niciodată nu le poate găsi un singur răspuns, definitiv, Irina îşi schimbă dramatic modul de a fi: fata 

vioaie, sigură de sine, sociabilă şi capabilă de opinii, cum fusese înainte de a se angaja în relaţia cu 

Sandu se transformă curând în sclava unui despot complexat, care, prin aşa-zisa educaţie, îi 

inoculează treptat ideea superiorităţii de care ar da dovadă, asumându-şi vocaţia sacrificiului pentru 

el şi reuşeşte astfel să-i domine destinul.  

În ceea ce-l priveşte pe Ladima, cele trei ipostaze în care el se înfăţişează în faţa cititorului – 

bărbatul îndrăgostit, poetul şi jurnalistul – dezvăluie un om cu reale disponibilităţi sufleteşti şi 

calităţi intelectuale: are multe de oferit în dragoste, este capabil de sacrificiu, sensibil şi înţelegător, 

înzestrat şi informat ca artist, pasional, riguros, ferm ca jurnalist. Toate acestea sunt atuuri personale 

care îi vădesc superioritatea şi care ar trebui să-i asigure împlinirea. Dar superioritatea singură nu 

este suficientă, câtă vreme omul nu trăieşte în sine şi pentru sine, ci în societate, şi punându-se în 

slujba acesteia. Numai în acest cadru are posibilitatea să se exprime şi numai servind-o îşi poate 

valida utilitatea existenţei. Societatea se dovedeşte, însă, prea strâmb construită pentru a putea 

confirma şi valoriza potenţialul lui Ladima, iar acesta e prea neştiutor şi rigid pentru a încăpea în ea. 

În genere, protagoniştii romanului camilpetrescian nu fiinţează factic, ci trăiesc metafizic existenţa, 

au deci sentimentul responsabilităţii propriei vieţii, sentiment ale cărui consecinţe imediate sunt 

nevoia împlinirii, dublată de oroarea ratării. Când nevoia împlinirii se izbeşte de limitele înguste ale 

unei societăţi procustiene, mutilatoare, eroul acţionează vehement şi, reclamându-şi dreptul la a 

decide pentru sine, recurge la autosuprimare. De aceea sinuciderea lui Ladima nu are sensul eschivei 

în faţa problemelor vieţii, ci al refuzului de a trăi oricum. Perspectivei fiinţării sub conştiinţa 

inevitabilei ratări, independentă de potenţele şi acţiunile personale, i se opune curajul asumării 
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morţii. Astfel, în confruntarea thanatică pe care o trăieşte, personajul lui Camil Petrescu îşi asumă 

poziţia orgolioasă a celui care se vrea stăpânul absolut al propriului destin.  

  În cazul lui Pavel Anicet, viaţa cu datele ei reale  nu poate fi cauza sinuciderii sale, ci, cel 

mult, pretextul ei. Autosuprimarea vine ca o consecinţă a dobândirii existenţei tragice, dublată de o 

lipsa de bărbăţie a omului care nu a putut face faţă conştiinţei de a avea destin, câtă vreme „Totul se 

reduce în lumea aceasta la a avea destin şi a avea destin înseamnă a vieţui în timp cu sentimentul 

ireparabilului”
1
. Dintre toţi sinucigaşii literaturii interbelice, protagonistul lui Mircea Eliade are 

cele mai puţine motive obiective pentru a recurge la autosuprimare. Născut într-o familie bogată şi 

respectabilă, Pavel Anicet are la îndemână posibilitatea educaţiei şi autoeducaţiei, care, valorificate, 

îi creează în rândul colegilor imaginea unui om talentat, a cărui exprimare scrisă publică va marca 

evoluţia culturii româneşti. Tânăr excepţional, cu un viitor promiţător – scriitor, critic, filosof – care 

ar fi trebuit să se afirme „ca un meteor în cultura şi publicistica românească”
2
, Pavel Anicet 

sfârşeşte prin a se recunoaşte învins de viaţă şi, recurgând la sinucidere, îşi creează  iluzia căii unice 

de a decide asupra existenţei proprii, hotărâtă, în rest, de jocul întâmplărilor.  

Operând cu termeni şi date din sfera psihologiei şi a sociologiei pe care le-am corelat cu 

profilul spiritual şi comportamental al protagonoiştilor, am întocmit, de asemenea, o clasificare a 

voluntarilor morţii din literatura interbelică.  

Sfârşitul tragic al Irinei nu l-am interpretat nici ca dramă a  incompatibilităţii dintre nevoile 

şi preocupările intelectuale ale femeii şi mediocritatea soţului ei, aşa cum consideră Liviu Petrescu
 3

, 

şi nici ca act sacrificial, cum l-a văzut Nicolae Manolescu
4
. Din punctul nostru de vedere, 

protagonista lui Anton Holban nu moare pentru Sandu, nici pentru a-l elibera, nici pentru a-l 

învinovăţi, ci moare pentru ea însăşi, deoarece se simte abandonată şi captivă definitiv în pânza pe 

care bărbatul a ţesut-o în jurul ei.  

Mărturii precum „părăsit şi înşelat de toată lumea...S-a sfârşit simt că s-a sfârşit...Sunt 

încolţit din toate părţile şi nicio mişcare nu va mai fi posibilă [...] mi-e silă de mine însumi” 
5
, 

alături de constatarea sacrificării unicei existenţe posibile şi de răbdarea în strângerea zestrei pentru 

moarte ne determină să-l integrăm pe Ladima în categoria sinucigaşilor melancolici, căci, între 

diversele cazuri de premergere conştientă şi voluntară în moarte, sinuciderea melancolică se 

                                                 
1
 Emil Cioran, Omul fără destin, în „Dosarul” Mircea Eliade I (1926 - 1938). Cuvânt înainte şi culegere de texte de 

Mircea Handoca, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 1998, p. 68 
2
 Mircea Eliade, Întoarcerea din Rai, Bucureşti, Editura Humanitas, 2008, p. 60 

3
 Vz. Liviu Petrescu, Personajul problematic, în Realitate şi romanesc, Bucureşti, Editura Tineretului, 1969, p. 206 

4
 Vz. Nicolae Manolescu, Lecturi infidele, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1966, p. 151 

5
 Camil Petrescu, Patul lui Procust, Ediţie îngrijită şi curriculum vitae de Florica Ichim, Bucureşti, Editura100+1 

Gramar, 2000, p. 222 
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particularizează printr-o stare de extremă depresie, printr-o tristeţe exagerată, care determină omul 

să nu mai aprecieze corect relaţiile sale cu cei din jur, considerând viaţa absurdă şi dureroasă. 

Încolţeşte, astfel, în suflet, ideea morţii, care devine treptat un ţel pregătit cu grijă, perseverenţă şi 

ingeniozitate.  

Parcursul existenţial al lui Pavel Anicet,  înscris între două repere fundamentale – dorinţa 

împlinirii vieţii ca o operă de artă şi cea a anihilării ei pentru reîntregirea sufletului – reprezintă 

itinerariul unui tânăr pe care fiinţarea în orizontul morţii îl copleşeşte. Protagonistul lui Mircea 

Eliade este victima propriilor idealuri intangibile, a vanităţii de a fi unic, altfel decât oricine 

altcineva, a frustrării iscate din contradicţia faptului de a dori să ajungă mai sus decât ceilalţi, fără a 

şti unde anume, motiv pentru care, în cazul lui, autosuprimarea se înscrie în tiparul sinuciderii 

anomice.
1
  

Din sfera psihologiei am preluat şi conceptul de „Cry for help”. Acesta se referă la semnalele 

pe care viitorul sinucigaş le transmite celor din jur pentru a-i veni în ajutor, atunci când simte că pe 

planul interiorităţii sale pulsiunile thanatice sunt pe punctul de a le domina pe cele ale vieţii. Am 

observat că sinucigaşii romanului interbelic se înscriu în categoria acelora care, direct sau mascat, 

cer ajutor, fără, însă, a-l primi, motiv pentru care am conchis că premergerea lor în moarte nu se 

datorează doar datelor obiective sau subiective ale vieţii personale, ci şi lipsei de sensibilitate şi 

indiferenţei acelora care, fiindu-le alături, rămân totuşi străini şi de cele mai multe ori surzi, muţi şi 

inerţi în faţa nevoii de ajutor a aproapelui a cărui viaţă se balansează pe muchia morţii. Deoarece 

sinucigaşul nu se aruncă în moarte oricum, ci gestului propriu-zis îi premerg o serie de fapte menite 

să-l pregătească şi să clarifice raporturile eului cu exterioritatea, eventual să îl justifice, am analizat, 

de asemenea, modul în care Irina, Ladima şi Pavel Anicet îşi regizează actul suicidar.  

Înfricoşătoare pentru că nu intră în ordinea firească a lucrurilor, sacrilegiu, câtă vreme 

„profanul intervine în aritmetica sacră a divinităţii”
2
, sinuciderea nu este doar un fenomen al 

rupturii, al violenţei şi al catastrofei individuale, ci un fapt ale cărui semnificaţii şi implicaţii 

depăşesc momentul actului propriu-zis şi graniţa eului, adresându-se alterităţii. Pe acest raţionament 

am încheiat capitolul cu analiza ecoului actului suicidar în conştiinţa celor vii. 

O altă înfăţişare a confruntării thanatice, a cărei sursă nu se află în prefigurarea ori asumarea 

voluntară a morţii proprii, ci în consecinţele nimicirii aproapelui, face tema capitolului al patrulea, 

Suprimarea celuilalt. Ne-am referit aici la romanele Papucii lui Mahmud (Gala Galaction), Amândoi 

                                                 
1
 Vz. Emile Durkheim, Despre sinucidere. Traducere de Mihaela Calcan. Prefaţă de Mihai Dinu Gheorghiu, Iaşi, 

Institutul European, 2007, pp. 261-265 
2
 Micea Mihăieş, Cărţile crude. Jurnalul intim şi sinuciderea. Ediţia a II-a revăzută, Iaşi, Editura Polirom, 2005, p. 37 
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şi Ciuleandra (Liviu Rebreanu), propunându-ne să urmărim atât mecanismele care au dus la 

înfăptuirea crimei, cât, mai ales, repercusiunile culpei tragice în planul existenţei ulterioare a 

personajului. Am considerat că omorurile din aceste romane nu reprezintă manifestările patologice 

ale unor criminali înnăscuţi, ci acte grave, survenite pe fondul intersectării hazardului şi a factorilor 

sociali cu o instinctualitate dezlănţuită, scăpată de sub cenzura raţiunii. Savu Pantofaru, Salomia şi 

Puiu Faranga sunt ucigaşi în literatura interbelică, dar, dincolo de aceasta, sunt oameni care ascund 

în suflete taine pe care nici ei nu le cunosc, dar care îi condiţionează în reacţii şi îi împing, aproape 

inconştient, spre gestul asasin. Mai dramatic şi plin de semnificaţii este destinul personajelor ulterior 

săvârşirii omorului. Ispăşirea vinei sub semnul credinţei, refugiul în „tărâmul mumelor”, sub 

imperiul nebuniei ori negarea sensului vieţii prin asumarea voluntară a morţii reprezintă atitudini 

faţă de lume şi de sine însuşi, cristalizate în urma unui conflict profund în care se amestecă regretul, 

mustrarea, teama de pedeapsa divină,  tulburările violente ale conştiinţei, disperarea ori nădejdea 

absolvirii. 

Destinul lui Savu Pantofaru l-am considerat o exemplificare a capacităţii umane de a depăşi 

situaţiile cele mai tragice ale existenţei sale. Crima gratuită, comisă într-un moment de extaz bahic, 

capătă semnificaţia unei confruntări thanatice, a cărei traumă morală este valorizată în sensul 

cunoaşterii şi al reclădirii sinelui. Paradoxal, fapta urâtă a omorârii lui Mahmud a avut consecinţe 

benefice pentru evoluţia spirituală a protagonistului, căci sentimentul culpei tragice l-a scos din 

existenţa sa mediocră, trezind în el forţele binelui, pe care le converteşte în fapte de milostenie faţă 

de cei aflaţi în nevoi. O moarte prilejuieşte nu doar o salvare spirituală, ci, mai ales, uşurarea vieţii 

altor câteva sute. E o coincidentia oppositorum în care Mahmud dobândeşte semnificaţia unei jertfe 

necesare.  

Dacă Savu Pantofaru şi-a convertit viaţa care a urmat întunecatei nopţi a crimei într-o 

continuă şi neostenită răscumpărare, aşa încât moartea a adus cu ea certitudinea salvării, Solomia lui 

Liviu Rebreanu, apăsată de aceeaşi vină împovărătoare şi aflată în faţa aceleiaşi răscruci, alege 

drumul opus, cel al capitulării definitive sub povara culpei tragice. Prea puţin ancorată în realul 

istoric şi social şi, totuşi, condiţionată fundamental de el în datele exterioare ale vieţii, Solomia este, 

la nivelul interiorităţii, o fiinţă anistorică, mitică, dominată de pasiune şi instinctualitate. Pentru ea 

viaţa se defineşte în termeni de necesitate, binele şi răul nu pot fi bariere când e vorba de ceea ce 

simte că trebuie făcut, compromisul ca drum de mijloc nu există. Solomia întruchipează „voinţa cea 
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mare” care centrează „violenţa coroborată schopenhaurian cu obsesia”
1
, specifică tuturor 

personajelor lui Rebreanu, „firi hamletiene care trăiesc dramele fără posibilitatea opţiunii”
2
.  

Sfârşitul protagonistei lui Liviu Rebreanu, care ei îi apare ca o salvare, este, evident, o 

prăbuşire sub efectul copleşitor al vinei tragice, dacă e să-i comparăm destinul cu cel al lui Savu 

Pantofaru. Este adevărat că, în afara faptului de a fi ucis, de unde decurg mustrările de conştiinţă, 

cele două personaje nu au mai nimic în comun. Îi despart viziunile diferite asupra vieţii şi asupra 

morţii şi, mai ales, îi despart concepţiile despre existenţă ale acelora care le-au dat viaţa de hârtie. 

Dacă pentru un scriitor cu formaţie de preot cum este Gala Galaction, sinuciderea, păcat strigător la 

cer, nu poate nici măcar să tenteze ca soluţie de sustragere de sub presiunea culpei, cu atât mai mult 

cu cât moartea în sine nu e decât trecere spre viaţa cealaltă unde se dă adevărata socoteală pentru 

faptele vremelnicei existenţe mundane, pentru Liviu Rebreanu, fie că e brutală, dată de alţii ori 

deliberat aleasă, moartea apare  ca o împăcare a eului cu sine însuşi, cu lumea, cu transcendenţa.  

Tot ca refuz al vieţuirii sub apăsarea conştiinţei crimei poate fi înţeleasă şi demenţa lui Puiu 

Faranga, căci disoluţia eului este tot autosuprimare, mai puţin voluntară, din cauză că este foarte 

puţin conştientă. Pentru protagoniştii asasini rebrenieni desfiinţarea violentă a celuilalt devine o 

confruntare thanatică anticipativă, premergătoare şi pregătitoare a propriei desfiinţări, la fel de 

violente. Aşa cum crima apare ca fiind orchestrată de forţele obscure ale sufletului şi se produce în 

absenţa conştiinţei (fapt sesizabil în cazul Solomia, evident în cel al lui Puiu Faranga), propria 

desfiinţare are loc sub imperiul aceloraşi forţe. Ele îi arată Solomiei că moartea este refugiu şi lui 

Puiu Faranga că tărâmul irealului este mai securizant decât spaţiul realităţii.  

Ultimul capitol al lucrării analizează trei ipostaze diferite ale reprezentării fantastice a morţii: 

resurecţia morţilor în Cimitirul Buna-Vestire (Tudor Arghezi), motivul strigoiul în Domnişoara 

Cristina (Mircea Eliade) şi migraţia sufletului în căutarea reîntregirii spirituale în Adam şi Eva 

(Liviu Rebreanu).  

În cazul Cimitirului Buna-Vestire am arătat că dincolo de contradicţiile cu textul biblic şi 

dincolo ce amestecul de seriozitate, de ironie ori sarcasm, de tainic şi banal, ipoteza fantastică a 

resurecţiei morţilor pe care romanul o propune cititorilor  relevă o confruntare thanatică stranie. 

Prizonier al proprilor limite de gândire, de percepţie şi de simţire, omul lumii reale, cel de dincoace 

de Pragul morţii, nu poate fi decât nepregătit atunci când lumea sa e invadată de apariţiile de 

dincolo. Reprezentarea curioasă a interferenţei morţilor în existenţa celor încă vii, evidenţiază, pe de 

o parte, un eu religios, dar cu o viziune personală asupra Divinităţii, a cărei taină se doreşte 

                                                 
1
 Mircea Muthu, Liviu Rebreanu sau paradoxul organicului, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1993, p. 69 

2
 Aurel Sasu, Liviu Rebreanu, sărbătoarea operei, Bucureşti, Editura Albatros, 1978, p. 32 
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dezlegată prin sine-însuşi, şi, pe de altă parte, o umanitate vulnerabilă în faţa morţii, prea ancorată în 

profan pentru a putea rezona la miracol.  

Romanul Domnişoara Cristina l-am analizat urmărind corelaţiile cu mitologia şi folclorul. 

Aici am găsit răspunsuri justificative pentru multe dintre obiecţiile criticii literare referitoare la 

modul în care Mircea Eliade şi-a gândit personajele şi întâmplările. Faptele aparent obscure, 

neverosimile sau forţate, judecate fiind din perspectiva literaturii culte şi a gândirii raţionale, s-au 

dovedit cât se poate de explicabile, privite din perspectiva mitologiei, a folclorului şi a gândirii 

magice. Sub raportul semnificaţiilor, am considerat că, reactualizând mitul strigoiului şi  

impunându-l cititorului nu ca pe un produs al ficţiunii, ci ca pe o realitate ameninţătoare prin putinţa 

de a crea o breşă în ireversibilitatea morţii şi, astfel, de a parcurge drumul nefiresc, inversat, dinspre 

dincolo spre dincoace de Prag, Mircea Eliade pune problema lumii de aici şi a lumii de dincolo, a 

vieţii şi a morţii, în termen de antagonism ireconciliabil şi îşi plasează personajele în situaţia unei 

confruntări thanatice dintre cele mai devastatoare, atât prin inegalitatea forţelor care intră în conflict, 

cât şi prin dramatismul pe care anihilarea oricăreia l-ar implica. Deşi aparent în inferioritate şi 

nepregătit pentru o astfel de luptă, omul se arată capabil a face faţă forţelor atentatoare la viaţa sa, 

nu, însă, fără a rămâne definitiv marcat de reveleţia acelui Dincolo, spre care el priveşte curios, 

intrigat şi terifiat, deopotrivă. Romanul lui Mircea Eliade devine varianta ficţională a observaţiei că 

„moartea e primul mister”
1
 care tulbură adânc conştiinţa umană.  

Ipoteza rebreniană a migraţiei sufletului am interpretat-o ca o încercare de a dedramatiza 

moartea, căci imaginarea unui plan spiritual, dincolo şi mai presus de cel material, plan în care eul, 

desăvârşit prin reîntregire îşi reia existenţa divină, are funcţie compensatorie în faţa conştiinţei 

finitudinii. Este singurul context unde devine posibil ca omul învins, aflat „sub vremi” în proza lui 

Liviu Rebreanu  să se dovedească, în final, învingător, deasupra lor.  

Două concluzii esenţiale cu valoare de generalitate s-au impus la capătul demersului 

hermeneutic pe care l-am întreprins. În primul rând, a devenit evident că în romanul interbelic 

românesc moartea este o constantă tematică, nu doar pentru că intră în firescul existenţei umane, ci, 

mai ales, datorită multitudinii de semnificaţii pe care le conţine. Înainte de toate e capătul vieţuirii 

mundane, iar conştiinţa ineluctabilităţii şi ireversibilităţii ei, de cele mai multe ori, frustrează fiinţa, 

o revoltă, o sperie şi o obligă să ia atitudine, o pune deci în situaţia celei mai dramatice şi 

bulversante confruntări. Felul în care această confruntare thanatică este asumată, precum şi sensurile 

care se extrag din ea depind atât de concepţia despre existenţă a autorului, cât şi de biografia, 

                                                 
1
 Mircea Eliade, Istoria credinţelor şi a ideilor religioase, I, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980. p. 20 
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statutul social ori formaţia culturală a personajului literar. Pe de altă parte, indiferent de viziunea 

autorului asupra morţii şi de ipostaza în care aceasta se înfăţişează – proximitate (în literatura de 

război), ameninţare şi capăt inevitabil al maladiei biologice, sinucidere, crimă ori reprezentare 

fantastică – verosimilitatea abordării şi tematizarea ei în latura de experienţă existenţială 

demonstrează, mai ales, ancorarea scriitorului în contextul cultural al timpului său, asumarea 

contemporaneităţii cu mijloacele de cunoaştere ale epocii, cu o viziune particulară asupra sensului 

vieţii şi a valorii omului, cu descoperirile ştiinţifice şi cuceririle filosofice ale veacului său.  De aici 

derivă faptul că cea mai mare parte dintre romanele interbelice nu oglindesc doar societatea 

contemporană în înfăţişările ei exterioare, ci şi graniţele cunoaşterii la care a ajuns umanitatea.  
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