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ION VLASIU 

STUDIU MONOGRAFIC 

– Rezumat – 

 

Acest studiu reprezinta o incursiune cu destinatie aparent bivalenta: viata si opera 

literara a lui Ion Vlasiu, demers cu finalitate recuperatorie si cu sens integrator. De ce o 

destinatie aparent bivalenta? Pentru ca, în realitate, cele doua aspecte supuse analizei 

interactioneaza si se întrepatrund în spatiul literaturii memorialistice al carei semnatar este 

autorul vizat, omul si reflectarea sa fictionala constituind fete ale unui tot care nu poate fi 

judecat altfel decât în integralitatea sa, cele doua ipostaze în care se înfatiseaza fiind 

asemenea fetelor lui Ianus. De altfel, întreaga cercetare monografica poate fi subsumata 

acestei simbolistici deosebit de ofertante: pe de-o parte se afla Ion Vlasiu, omul si artistul,  

protagonist al unei istorii personale care apartine, de-acum, trecutului, memorialist ce face 

din  aducerea-aminte metoda de creatie si din vremurile ce s-au scurs sursa prima a 

inspiratiei si, pe de alta parte, „vocea” înca de mare actualitate a operei, care se adreseaza 

prezentului, fara a se lasa intimidata de acesta, având curajul si valoarea atât de necesare 

dainuirii în viitor. 

Intentia  acestei monografii este de a suscita interesul criticii si al cititorilor, de a 

le semnala valabilitatea si actualitatea unei opere care nu si-a pierdut valoarea în timp si 

care se supune cu succes unor metode interpretative moderne. De asemenea, scopul 

cercetarii este de a aduce în prim-plan un om si o viata situate sub semnul 

extraordinarului, care ofera lectorului interesat modelul unei existente în care a fi a 

echivalat mereu cu a deveni.  

Suportul teoretico-stiintific al lucrarii se bazeaza atât pe metode de investigatie 

clasice, cât si pe unele de actualitate, cu caracter inovator. În vederea asigurarii pertinentei 

demersului exegetic, am mizat, nu o data, pe transdisciplinaritate, pe fuziunea plurala a 

procedeelor interpretative, conjugând instrumente si directii analitice din inventarul criticii 

si istoriei literare (formulate atât de specialisti autohtoni, printre care se numara: Mircea 

Zaciu, Dumitru Micu, Ion Chinezu, Nicolae Manolescu, Dan C. Mihailescu, Mircea 

Mihaies, Eugen Simion, Ion Vlad,  Vasile Fanache, Constantin Cublesan, Virgil Podoaba, 
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Monica Spiridon, Anca Ursa., cât si straini, incluzându-i pe: Philippe Lejeune, Gérard  

Genette, Georges Poulet, Hugo Friederich, Wayne.C.Booth, Maurice Blanchot) cu 

judecati filozofice si estetice (apartinând gândirii românesti: Tudor Vianu, Liviu Rusu si 

celei universale: Martin Heidegger, Emmanuel Lévinas, Paul Ricoeur, Ernst Cassirer, Jean 

Jacques Wünenburger, H. D. Gadamer, Roman Ingarden s.a.). 

Binenteles ca, data fiind vastitatea materialului pe baza caruia am realizat 

lucrarea, capcanele nu au lipsit, cercetatorul aflându-se în ipostaza alchimistului care 

trebuie sa decanteze dintre mii de ingrediente doar pe acelea apte sa contribuie la crearea 

metalului pretios. Tocmai pentru a reflecta varietatea si densitatea operei am apelat la 

tehnici de investigatie diversificate, oscilând de la metoda pozitivista, care sta la baza 

demersului monografic, pâna la abordari fenomenologice si comparatiste. În realizarea 

biografiei scriitorului am recurs atât la o metoda de tip dialogic, fiindca se bazeaza pe o 

alternanta a vocilor: biograf-autobiograf, menita sa faca din omul evocat o prezenta, nu un 

portret mut, atârnat pe un perete sau închis în paginile unei carti, cât si la mijloacele 

clasice de reconstituire a unui traseu existential, oferite de instrumentarul istoriei literare.  

În ceea ce priveste analiza operei, tehnicile de abordare au variat, însa una si-a 

revendicat rolul principal, dat fiind caracterul memorialistic al literaturii lui Ion Vlasiu: 

este vorba despre critica inter-subiectiva1, de identificare, echivalând cu o retragere a 

exegetului din fata operei permitându-i acesteia „sa-l patrunda si sa-l locuiasca”2. Pe tot 

parcursul prezentului studiu am încercat asadar un dialog cu opera vlasiana, dialog pus în 

pagina prin procedeul citarii din text îmbinat cu observatia relevanta. Articularea 

limbajulu i critic a reflectat pulsul stilistic si ideatic al scrierilor asupra carora s-a focalizat, 

astfel încât efectul final sa fie acela al unei conversatii în care interlocutorii se respecta 

reciproc, indiferent de zonele de consonanta si de distonanta ale convorbirii lor. În analiza 

si interpretare am surprins ecoul diverselor opinii critice care au însotit  si continua sa 

însoteasca opera vlasiana, raportând-o permanent la poetica receptarii care îi instituie 

statutul de opera aperta. Critica aceasta de identificare si-a amplificat aria de patrundere 

                                                 
1 Teoretizata de Virgil Podoaba în Cele trei gratii. Schita fenomenologica triadica a criticii literare moderne, din 
volumul Competitia continua. Generatia ’80 în textele teoretice, volum coordonat si realizat de Gheorghe 
Craciun, Pitesti, Editura Vlasie, 1994, p. 47. 
2 Ibidem, p. 55. 
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prin apelul la elemente de critica estetica si de critica instrumentala, fiindca accentul nu   

s-a plasat doar pe obiect, ci si pe subiectul critic si pe metoda utilizata. 

De asemenea, nu am evitat formula monografiei pozitiviste, desi are suficienti 

detractori, tocmai pentru ca i-am contracarat tarele prin recursul la alte mijloace analitice, 

atunci când directiile de interpretare oferite de aceasta metoda au parut limitante. Un astfel 

de procedeu alternativ de investigatie l-a constituit  comparatismul, analiza pe care am  

întreprins-o identificând elemente comune ale operei vlasiene cu opere apartinând unor 

scriitori români sau straini, nu într-un mod exhaustiv si fara curajul judecatii calitative, ci 

în spirit monografic, urmarindu-se iesirea operei din sine, plasarea sa într-un context mai 

vast, într-o retea intertextuala si metatextuala care nu-i aduce decât beneficii pentru ca îi 

largeste aria de interpretare. 

Noutatea cercetarii rezida în judecarea operei vlasiene în globalitatea ei, precum 

si în aceasta contrapunctare a metodelor, dar si în aplicarea mecanismului exegetic asupra 

tuturor compartimentelor operei lui Ion Vlasiu, fie ca este vorba despre romanele 

autobiografice, jurnale, literatura pentru copii, poezie sau publicistica, facilitându-se în 

acest fel urmarirea propagarii orizonturilor tematice, a circulatiei motivelor si a 

particularitatilor stilistice în ansamblul operei. De asemenea, elemente inovatoare pot fi 

identificate si în modul de reconstituire a biografiei scriitorului, prin fructificarea 

alternantei vocilor care îsi asuma transmiterea mesajului, vocea biografului propunându-si 

sa secondeze vocea autobiografului, realizându-se astfel o sintonie menita sa faca din Ion 

Vlasiu mai mult decât un subiect supus investigatiei: o prezenta obligatoriu de luat în 

calcul, purtatoare a celui mai complet adevar despre sine. 

Studiul monografic este organizat în sapte capitole, carora li se adauga partea 

introductiva, consideratiile finale, anexele si bibliografia. Scopul lor este de a oferi o 

abordare sistematica a vietii si operei lui Ion Vlasiu, astfel încât, la final, sa se contureze o 

imagine cât mai completa a acestora. Lucrarea debuteaza cu argumentarea fireasca a 

optiunii cercetatorului pentru subiectul studiului ales si continua, la fel de firesc pentru 

specificul unei cercetarii monografice, cu o biografie a scriitorului si artistului plastic Ion 

Vlasiu.  
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Primul capitol, Între biografie si autobiografie, îsi propune sa combine valenta 

documentara cu cea psihologica, relatarea factuala cu analiza sentimentelor si starilor 

interioare care au însotit traiectul evenimential pentru a putea astfel cuprinde 

complexitatea unui om si a unei vieti care au sfidat banalitatea fara sa-si stabilesca un 

obiectiv din aceasta si au demonstrat ca extraordinarul se poate produce chiar si în cele 

mai anodine circumstante, atunci când are ca fundament o personalitate ce refuza orice tip 

de limitare. Reconstituind traseul parcurs de la copilarie la senectute  de catre Ion Vlasiu, 

prezentul studiu a adus în prim-plan o viziune unitara asupra existentei si personalitatii 

acestuia, înglobând diversele ipostaze în care a  ales sa evolueze pe scena vietii (artist 

autodidact – cum se caracteriza adeseori - povestitor de talent, moralist prin constructie, 

filozof de ocazie, sot si tata, prieten etc.). De asemenea, demersul recuperatoriu a surprins 

modul în care Vlasiu îsi zugraveste existenta în operele sale într-o maniera menita sa-i 

decodifice personalitatea, dar si sa i-o încifreze, fictionalizand-o, punând în scena un 

spectaculos joc de roluri, în care deschiderea si închiderea alterneaza, rezultând un portret 

în care, indiferent de zonele luminoase sau de cele întunecate, remarcabila este forta 

liniilor de adâncime.  

Spatiul alocat analizei operei se dimensioneaza în cinci directii distincte: 

romanele cu caracter autobiografic, evaluate prin raportare la simbolistica drumului si la 

tripla determinare chronos-topos-anthropos; jurnalele în al caror construct complex si 

diversificat s-au identificat elementele cu semnificatie decisiva pentru accesul la esenta 

mesajului; lirica a carei evolutie a fost punctata prin relationare cu particularitatile 

orizontului tematic si cu ipostazierile eului; literatura pentru copii ca forma alternativa de 

recuperare a copilariei pierdute si abordarile vizând arta, artistul si fenomenul plasticii 

românesti, de care Ion Vlasiu s-a simtit atât de legat. 

Cel de-al doilea capitol, Romanul autobiografic – un „drum spre oameni”, 

vizeaza asadar universul romanesc al lui Ion Vlasiu, supunând analizei romanele Drum 

spre oameni, Poveste cu naluci, Succes moral si Nebunul din turn . Cercetarea a adus la 

suprafata capacitatea scriitorului de a da coerenta si cursivitate discursiva materialului 

epic nu doar prin cronologia întâmplarilor narate, ci si prin valorificarea unui simbol 

ordonator: cronotopul drumului ce determina „unitatea artistica a operei literare în 
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raporturile sale cu realitatea”3, producând o o atât de necesara relationare a timpului si 

spatiului cu omul care le parcurge. Demersul interpretativ a decodificat mecanismul de 

constructie al universului romanesc vlasian: o reprezentare în tipar narativ a calatoriei 

fiintei spre sine si spre lume, ce-i ofera protagonistului-narator ocazia specularitatii si a 

autospecularitatii. Acest tip de abordare a facilitat investigarea eului-calator prin viata, 

care s-a dezvaluit ca un construct în perpetua modelare în care identitatea IDEM si 

identitatea IPSE activeaza ca niste poli complementari între care sinele îsi configureaza 

profilul spiritual. În ceea ce priveste tipologia calatorului - caci orice drum presupune si 

existenta unui calator care, parcurgându-l, îi instituie, de fapt, semnificatia – aceasta poate 

fi corelata în universul romanesc vlasian cu aceea a unui picaro modern, caci, asemenea 

aventurierilor medievali, naratorul îsi asuma cu declarat curaj itinerariul, dând fara ezitare 

piept cu viata. Redusa la întelesul ei primordial, calatoria sa este deopotriva istoria unei 

dislocari si a unei întoarceri la matca. Dislocarea este principalul agent care îi 

fragmenteaza universul existential, este conditia initiala care îl face sa-si demareze 

calatoria si care, de multe ori, îl transmuteaza din postura de actant în cea de observator, 

de Celalalt , un eu obiectiv capabil sa contemple cu luciditate eul subiectiv în preumblarea 

sa prin viata, în continua sa preschimbare. Acest proces ce combina cunoasterea prin 

actiune cu aceea prin contemplatie e definitoriu pentru un  picaro, pentru ca sensul prim al 

peregrinarilor sale este cautarea propriei identitati, succesul cautarii depinzând, dincolo de 

toate, de propriile  resurse. Conditia de artist a protagonistului sustine imaginea de picaro 

dislocat ce aspira catre întoarcerea la matca, dar nu oricum, ci transfigurat de experiente 

revelatorii, demn de harul cu care a fost înzestrat, constient de forta modelatoare a nevoii 

de regressus ad uterum.  

Atentia s-a focalizat, desigur, si asupra acelor etape si evenimente din viata 

protagonistului-narator care i-au impus parcursul s i  i-au dictat ritmica. În abordarea 

modului în care Ion Vlasiu îsi canalizeaza forta evocatoare catre copilarie, cercetarea s-a 

fundamentat pe repetate initiative comparatiste, plasând autorul într-o contextualizare de 

tip concentric, de la integrarea lui în categoria prozatorilor ardeleni cu vocatie de 

                                                 
3 Mihail Bahtin, Probleme de literatura si estetica. Traducere de N. Iliescu. Prefata de M. Vasile. Bucuresti, 
Editura Univers, 1982, p. 39. 
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memorialisti – Ioan Slavici, Ion Agârbiceanu, Lucian Blaga, Pavel Dan – de care îl leaga 

o comuniune de spatiu-matca si de fel de a fi, sufletele fiindu-le parca animate de aceleasi 

pârghii invizibile, pâna la apropierea de Amintirile din copilarie ale lui Ion Creanga, 

comparatia cu aceasta capodopera a literaturii noastre nefiindu-i nefavorabila autorului 

transilvanean, puntea ce se stabileste între cele doua scrieri permitându-i lectorului sa 

surprinda directia de evolutie a literaturii autobiografice românesti si sa înteleaga 

„schimbarea vremurilor si a oamenilor în rastimpul destul de lung care desparte pe copilul 

gospodarilor din Humulesti de micul orfan din Ogra Muresului.”4  

În inventarul evenimentelor cu rol formator, prezentul studiu a inclus experienta 

iubirii urmarind modul în care cauzele si efectele acestui sentiment se repercuteaza în 

universul epic vlasian, impunându-se concluzia ca ipostaza de artist confera 

protagonistului o permanenta pendulare între arta si traire, acesta cautând în cea din urma 

reverberatii la fel de pline de intensitate ca acelea la care are acces prin actul creatiei 

artistice. Împlinirea prin iubire înseamna la nivel implicit pentru el si aflarea frumosului, 

dar si deschiderea spre cunoastere, devenind cu atât mai greu de realizat pentru ca 

presupune expansiunea sinelui, efortul sau de a asimila pulsatiile sufletesti ale unui alt 

sine, de a le îngloba în structura sa intima si de a le face obiect si subiect al propriilor trairi 

si rationamente.  

Valorificând simbolistica drumului, cercetarea a semnalat si o alta experienta cu 

o puternica amprentare asupra identitatii eului-narator, pornind de la constatarea ca 

parcurgerea drumului nu este întotdeauna simpla, calatorului interpunându-i-se în cale 

obstacole, a caror depasire solicita metode variate si de complexitati diferite. Uneori 

obstacolele sunt atât de viclene, atât de periculoase, încât pericliteaza chiar identitatea de 

sine a calatorului, care, speriat de perspectiva dezintegrarii care planeaza asupra sa, 

recurge la tehnici prin care încearca sa-si ascunda adevarul fiintei, sa-l camufleze pentru 

a-l pastra nealterat. Alteori, obstacolele lanseaza provocarea exteriorizarii sinelui în 

vederea autocontemplarii, pentru ca astfel, în postura de spectator al evolutiei propriului 

eu, calatorul sa gaseasca resurse noi de  a-si continua parcursul. Subterfugiul la care 

                                                 
4 Tudor Vianu, Referat asupra lucrarii <<Am plecat din sat>> de Ion Vlasiu , în  „Revue Roumaine”, 30 
decembrie 1957, p. 12. 
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apeleaza calatorul din universul romanesc vlasian este de multe ori, în asemenea situatii 

critice, dedublarea, un instrument hermeneutic care faciliteaza accesul spre necunoscutul 

fiintei. Pentru Ion Vlasiu recursul la o asemenea metoda nu creeaza o bresa prin care 

fantasticul sa invadeze universul sau romanesc, nici nu plaseaza eul autobiografic într-un 

raport distructiv cu alter ego-ul sau fictionalizat, ci genereaza un context propice unei 

autoanalize si mai judicioase, prin sondarea granitelor dintre subiect si obiect. Vlasiu 

construieste dublul ca alter ego al vocii auctoriale, asadar este un dublu simetric, 

complementar, care fixeaza premisele unui context comunicational ce ofera o rezolvare 

absentei dialogului, absenta specifica discursului autobiografic: locutorului, reprezentat de 

vocea auctoriala, i se adauga un interlocutor, dublul ca personaj-masca. Acesta poarta în 

sine datele de identificare ale vocii auctoriale, dialogul devenind cu atât mai incitant. 

Aparent paradoxal, proiectarea într-o alta identitate a eului autobiografic îi deschide 

acestuia calea spre o logica a non-contradictoriului, a acceptarii, caci dedublarea înseamna 

dialog, or dialogul interior, ca efect al unei dedublari intentionate, non-schizofrenice este 

pasul esential catre autoedificare, catre armonizarea, prin cunoastere, cu sine si cu ceilalti. 

Da, si cu ceilalti, caci, reusind sa se priveasca pe sine ca pe un altul, eul autobiografic îsi 

exerseaza si capacitatea de a-si privi semenii ca pe el însusi, la fel de empatic, ceea ce nu 

poate decât sa niveleze asperitatile de adaptare si sa genereze un mod integrat de trai si de 

a-i întelege pe ceilalti. Constientizând, prin contemplarea „din afara” a spectacolului 

fiintei sale, ca plurivocitatea trairilor si a experientelor este un dat firesc al existentei, eul 

ajunge sa dea o alta conotatie drumului sau prin lume si prin viata: acesta întelege ca 

unitatea spre care aspira va surveni în timp, însa suprimând timpul, ca sentimentul 

totalitatii se bazeaza, evident, pe identitate, dar nu exclude diferenta. 

Capitolul consacrat jurnalelor lui Ion Vlasiu, Jurnalul - o nevoie de confruntare 

continua, îsi fixeaza ca obiectiv identificarea elementelor care compun poetica diaristicii 

vlasiene, urmarind, rând pe rând, motivatiile, functionalitatile, particularitatile structurale, 

arta portretisticii, raportul diaristului cu timpul si spatiul si modul sau de perceptie asupra 

invaziei cotidianului. Acest demers a scos la iveala „fotografia” unui caracter, întregind 

astfel tipologia zugravita în romanele autobiografice. Mai pregnant decât oriunde 

altundeva, între granitele demersului diaristic, autorul deschide calea catre eul sau 
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launtric, catre miscarile dirijate ori reflexe ale forului sau interior, configurând un 

autoportret care depaseste contururile celui trasat în romane, caci plonjarea în adâncimile 

sale sufletesti aduce diaristului un plus de semnificatie. Studiul a semnalat felul în care 

diaristul întelege diferentele care apar inerent între actul trairii si actul scriptural, 

„transcrierea” vietii producând, inevitabil, o fictionalizare a acesteia si, implicit, o 

fictionalizare a sinelui care se confeseaza. Aflat în perpetuu proces de refacere si 

contrafacere în paginile jurnalului, sinele devine personaj categorial care îsi disputa textul 

si vrea sa-si impuna imaginea. Acest „personaj-emblema”5 este „personajul agreat si 

trimis în lume sa duca imaginea autorului”6. Acestui personaj autorizat, acreditat, i se 

adauga însa, fara a cere permisiunea diaristului, un al doilea personaj, cel pe care textul îl 

tradeaza, îl desconspira: „Îl putem numi în mai multe feluri: personajul din subtext sau 

personajul dintre rânduri. Oricum, este personajul despre care nu se vorbeste în textul 

diaristic. Nu-i absent, dar n-are dreptul la imagine. Este o fantasma care se constituie fara 

voia autorului, din ceea ce lasa sa scape naratorul sau din ceea ce ascunde sau 

aproximeaza el.”7 Se prefigureaza, în conditiile unei lecturi sensibile la semnale subtile si 

receptive la sensurile de substrat, coproprietatea eurilor asupra discursului: eul care se 

reveleaza si cel care se ascunde îsi revendica posesia asupra textului, „întruchipându-se” 

în diverse ipostaze: asistam la evolutia pe scena marturisirii nu doar a eului biografic, ci si  

a celui psihologic si a celui afectiv, care dau ecou „vocilor” care compun complexul 

corpus de gânduri, idei, sentimente ale omului care alege sa-si puna viata pe hârtie. Întreg 

comportamentul diaristic este dictat de aceste voci, care se împletesc într-un concert, 

uneori armonic, alteori dizarmonic, ce dezvaluie fatetele diaristului. La o lectura 

superficiala pare ca aceste voci transmit eminamente evenimente, radiografiaza fapte de 

existenta; în realitate, ele transmit emotii, trairi provocate de inflexiunile cotidianului, de 

raporturile cu ceilalti si cu sine, de idei si dileme mai mult sau mai putin reductibile. 

Notatia faptului zilnic, dublata, explicit sau implicit, de analiza emotiei provocate de 

acesta, fac din diarist un constructor de semnificatii care îsi aroga rolul principal în 

                                                 
5 Eugen Simion, Fictiunea jurnalului intim. I. Exista o poetica a jurnalului? , editia a II-a revazuta si adaugita, 
Bucuresti, Editura Univers Enciclopedic, 2005, p. 36. 
6 Ibidem, p. 37. 
7 Ibidem, p 44. 
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modularea imaginii de sine prin forta creatoare a cuvântului, fiindca eul diaristic 

comunica si se comunica prin limbaj, recurgând la cuvânt ca mediator între lumea 

dinauntru si cea de dinafara. Materialul diaristic contureaza febrila dorinta de cunoastere a 

semnatarului, efortul cognitiv focalizându-se preponderent, dar nu exclusiv, asupra 

propriului eu. Jurnalul intim este legat, chiar în forme mult modificate, de exercitiul 

examenului de constiinta. Din aceasta perspectiva, paginile jurnalelor vlasiene pot fi 

interpretate ca o alegorie graduala a sinelui care cauta si se cauta, provocând o permanenta 

fortare a limitelor reflectarii: „Ceea ce stim bine despre noi stiu si altii, nu e necesar sa 

scriem, decât ceea ce înca nu stim clar: scrisul (mai ales un jurnal) poate sa fie revelator”8. 

Scopul prioritar al diaristului este autocunoasterea, dar acest demers nu exclude 

posibilitatea de a se face cunoscut prin intermediul textului confesiv, proiectat ca 

autoanaliza. Oglinda subiectiva, diagrama a unei perpetue autoanalize, jurnalul pastreaza 

mereu în apele sale imaginea celui care scrie, fara însa a nega prezenta celorlalti, caci Ion 

Vlasiu întelege ca nu se poate cunoaste pe sine fara macar a încerca sa-i cunoasca pe 

ceilalti, ca trebuie sa-si accepte si sa-i asume conditia de actor pe scena unei lumi populate 

de semeni. El stie ca ar întreprinde o judecata falsa, daca ar miza pe absenta unei 

colectivitati careia sa-i apartina. Înca din paginile jurnalelor de tinerete se desprinde 

transant pozitia diaristului: acesta nu neaga si nu ignora  lumea din afara, ci o accepta ca 

atare, având convingerea ca le dedans înseamna, pâna la urma, si modul în care si-l 

însuseste pe le dehors. Intimismul practicat de Ion Vlasiu nu este unul axat pe ideea 

„lumea e în alta parte”, ci pe principiul „lumea este împrejurul meu si chiar în mine”: 

„Omul este în toate si se lasa exprimat, definit, cunoscut prin actele lui si prin contactele 

lui cu lumea din afara.”9 De aici si permanenta tentatie a portretisticii, caci, observându-i 

pe ceilalti, eul simte ca face un pas decisiv catre consubstantialitate. De altfel, arta 

portretului  este una dintre marile calitati ale diaristicii vlasiene. Aceasta se coreleaza cu 

preocuparea permanenta a autorului pentru o metapoetica a jurnalului, cu o fecunda 

consemnare a propriului laborator de creatie si cu o profunda aplecare catre meditatia 

                                                 
8 Ion Vlasiu, În spatiu si timp, vol. III, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1973, p. 9. 
9 Eugen Simion, Fictiunea jurnalului intim. I. Exista o poetica a jurnalului? , editia a II-a revazuta si adaugita, 
Bucuresti, Editura Univers Enciclopedic, 2005, p. 50. 
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asupra impactului spatialitatii si al temporalitatii asupra fiintei umane – zone de interes 

care constituie pilonii esafodajului confesiv, scotându-l din aria simplei notatii personale 

si conferindu-i anvergura si importanta unei scrieri cu cauze si efecte revelatorii. 

Ca metoda de abordare, jurnalele sunt foarte incitante si prin aceea ca ofera o alta 

fateta a autobiografismului vlasian. Structurarea proteica si pluriforma a discursului, 

marcile autoscopiei, diversitatea tematica si motivationala converg în directia configurarii 

„hartii” unui destin, apelând la mijloace mai complexe si mai variate decât în universul 

romanesc. Daca în romane protagonistul îsi asuma conditia calatorului care – iesind din 

sine, fara a se renega – strabatea drumul spre oameni, eul diaristic cauta drumul înapoi 

spre propria constiinta, realizând ca numai prin actul prim al autocunoasterii poate emite 

pretentia de a întelege mersul lumii si al vremurilor, poate aspira spre totalitate. 

Abordarea liricii vlasiene în capitolul Poezia - reverberatia sensibilitatii a adus la 

suprafata, dincolo de constatarea ca prozatorul Ion Vlasiu este admirabil secondat de 

poetul Ion Vlasiu, interesul autorului pentru ipostazierea eului ca homo duplex ce 

oscileaza circumstantial între atasamentul pentru reperele consacrate si constiinta scindarii 

sinelui de contingent. Se dezvolta astfel o poezie a autodefinirii în care universul exterior 

este perceput ca o structura centripeta ce are în centrul sau eul. Acesta oscileaza între 

definirea categoriala – om ca oricare altul – si cea extracategoriala – artistul ce-si câstiga 

unicitatea prin actul creatiei. Atunci când primeaza categorialul, eul este surprins în 

aspiratia sa catre consubstantialitate si libertate, dar si confruntându-se cu propria 

alteritate, cu vulnerabilitatile si defectele sale care îl îndeparteaza de armonia originara în 

care îsi doreste cu ardoare sa se reintegreze. Când extracategorialul îsi aroga statutul de 

subiect al meditatiei poetice, eul apare ca voce menita sa transmita esentele universului 

mundan prin sublimarea lor în opera de arta, interfata care faciliteaza accesul spre 

tectonica spiritului. 

Lirica nu face nota discordanta în universul operei lui Ion Vlasiu, astfel ca si în 

perimetrul ei este abordata problematica raportului triadic eu-spatiu-timp. Subiecte ale 

transfigurarii poetice, reîntoarcerea în trecut si evadarea în orizontul meleagurilor natale 

devin laitmotive ce traverseaza continutul ideatic, organizându-l si întregindu-l. Interesant 

este ca, în aria liricii sale, Vlasiu duce si mai departe semnificatia satului, pe lânga aceea 
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de matrice spirituala semnalata în romanele si jurnalele sale, adaugându-i valenta de 

spatialitate ce face posibila fundamentarea unei relatii osmotice între om si lume, locus 

amoenus, mai putin reper geografic si mai mult relief ontologic si axiologic. Prin aceasta 

atitudine, Vlasiu se distanteaza de viziunea traditionalista cu care lirica sa parea – la o 

prima privire – sa rezoneze si se înscrie într-un expresionism de substanta care îl apropie 

de signalectica liricii blagiene. 

O alta concluzie care s-a impus a fost aceea ca, în poezii, spatialitatea îsi 

subsumeaza temporalitatea, perceptia eului asupra timpului fiind dictata de toposul în care 

este plasat. Atunci când cadrul este acela al satului-matca, timpul istoric, cronologic se 

varsa în albia celui cosmic, un kairos rabdator si imun la alteritate care da oportunitatea 

eului marcat de nostalgia unui illo tempore germinativ sa se integreze într-un flux ce 

reinstaureaza armonia începuturilor. Atunci când eul e plasat în urbanul haotic, situatia se 

schimba radical: eul nu mai traieste în timp, ci sub timp, adica dominat de teroarea 

alteritatii. Clipa kairotica se preschimba în clipa intratemporala care situeaza eul într-o  

lupta contracronometru cu propria efemeritate, ceea ce include poezia vlasiana în 

categoria liricii existentialiste ce proclama tragismul conditiei umane. Sentimentul 

timpului care trece, imperturbabil si suveran, instaureaza firesc constiinta finitudinii. 

Lirica vlasiana aduce în fata lectorului trei atitudini distincte ale eului fata de moarte, 

atitudini care se subsumeaza celor trei trepte ale psihismului: treapta protopsihica, treapta 

psihopsihica si cea integrativa. Cele trei atitudini surprind modul în care se instaleaza si 

ulterior se manifesta conflictul dintre traire si cunoasterea intelectuala, dintre sufletul si 

spiritul confruntate cu ineluctabilul mortii.  

În capitolul Literatura pentru copii – recuperarea inocentei   atentia 

cercetatorului s-a îndreptat catre scrierile dedicate de Ion Vlasiu copiilor, înregistrând 

conexiuni cu universul romanesc al scriitorului, vizibile atât la nivel tematic, cât si la 

nivelul motivatiei, caci scrierile adresate celor mici transmit aceeasi nostalgie dupa 

toposul magic al copilariei pe care o transmit si romanele. Zona de interes a analizei a 

constituit-o în acest caz modul în care, dincolo de particularitatile acestui gen de literatura, 

autorul permite sa transpara adultul ce experimenteaza placerea travestiului, revigorându-

si propria sensibilitate infantila pentru a putea reda cu autenticitate viziunea copilului 
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despre lumea care-l înconjoara si care i se înfatiseaza ca un univers al fanteziei în care 

totul este posibil. Intentia educativa, specifica scrierilor de acest tip, este dublata aici de 

un umor savuros, de o ironie subtila si de un substrat filozofic, capabile sa cucereasca si 

lectorul adult, nu doar pe cel aflat la vârsta începuturilor. 

Receptat apoi în postura de observator si comentator al artei în general si al 

diverselor ei concretizari în special – în capitolul intitulat Arta - un crez de-o viata - Ion 

Vlasiu se înfatiseaza ca un artist care vede în interesul pe care îl arata fenomenului o 

dimensiune obligatorie a menirii sale. El simte ca artistul adevarat trebuie sa fie dublat de 

un pas ionat investigator al climatului cultural, caci, altfel, risca fie sa se abandoneze unui 

cult al propriei valori – distructiv si reductionist, fie sa se rupa de realitate, comitând astfel 

greseala de neiertat de a-si refuza accesul la chiar sursa de inspiratie a artei sale. Fie ca 

abordeaza arta din perspectiva teoretica sau analizeaza materializarile ei particulare, 

Vlasiu trateaza întotdeauna cu seriozitate si responsabilitate subiectul, ajungând sa 

contureze o adevarata ars poetica , pe care o supune dezbaterii ori de câte ori are ocazia. 

Ca întotdeauna când îsi propune sa descifreze paradigma unui anume concept, el încearca 

sa nu scape din vedere nicio componenta a acestei teme de meditatie, formulând atât 

definitii ale artei, cât si ale artistului, abordând problematica talentului, a stilului si a 

echilibrului estetic, investigând specificul operei de arta, analizând doctrine si curente 

artistice, comentând fenomenul artistic românesc si universal. Chiar si în acest areal 

teoretic, Vlasiu nu abdica de la principiul autocunoasterii, asa ca analizele de acest fel se 

focalizeaza adeseori asupra creatiei personale, oferindu-i  cititorului privilegiul de a asista 

la  un fascinant spectacol al unei constiinte artistice acutizate la extrem, de o sensibilitate 

profunda orientata spre satisfacerea nevoii presante de autodefinire. 

Capitolul al saptelea, Ion Vlasiu în oglinda criticii literare, s-a axat asupra 

poeticii receptarii, sintetizând opiniile exegetilor asupra operei vlasiene si semnalând 

locurile comune identificabile în aceasta exegeza. Contrazicând opinia autorului care 

vedea în scrisul sau o vocatie secundara, critica a confirmat permanent valoarea operei 

literare a lui Ion Vlasiu, elogiind forta evocarilor, realismul si coerenta viziunii, vocatia 

confesiva, proteismul structural si vigoarea stilistica. 
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Anexele îsi propun sa largeasca aria de investigatie prin prezentarea contextului 

formarii lui Ion Vlasiu ca artist plastic si scriitor, oferind imaginea climatului cultural 

clujean în deceniul al patrulea al secolului trecut, pornind de la premisa ca aceasta 

perioada a  constituit  atât momentul fundamentarii vocatiei de plastician, cât si al afirmarii 

de sine, Vlasiu aderând la dezideratele unei generatii si transformându-se dintr-o voce 

cvasianonima într-una cu ecou larg. De asemenea, ele contin si rezultatul unui laborios 

efort bibliografic, centralizând articole publicate de Ion Vlasiu în presa culturala clujeana 

interbelica, articole care consemneaza punctul de pornire al impresionantei activitati de 

artist plastic si scriitor de mai târziu. 

Sintetizând toate aceste aspecte si directii de interpretare, în concluziile studiului 

monografic avându-l în centrul sau pe Ion Vlasiu, cercetatorul a adus în prim-plan ideea 

ca  opera acestuia este, fara doar si poate, o opera deschisa, care e departe de a-si fi 

epuizat prospetimea si resursele. Marele ei merit consta, de fapt, tocmai în aceasta 

actualitate, care o impune cu succes  metodelor exegetice contemporane si care confirma 

credinta autorului ei conform careia o opera de arta cu adevarat valoroasa gaseste 

întotdeauna calea de a transcende vremurile si de a demonstra ca un continut ideatic bine 

articulat, întruchipat într-o forma capabila sa-i reflecte esenta, este imun la alteritate. Prin 

opera sa, dincolo de spatiu si timp, Ion Vlasiu continua sa gaseasca drumul spre oameni. 

 

 

 

 

Termenii-cheie ai cercetarii: biografie, autobiografism, univers romanesc, cronotop,    

topos-chronos-anthropos, drum, tipologia  calatorului, picaro modern, copilarie, discurs 

autodiegetic, jurnal, mecanism diaristic, autospecularitate, creatie,  lirica existentialista, 

homo duplex,  literatura pentru copii, arta, frumos, adevar, poetica receptarii. 
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