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reflexiv, nuvelă psihologică, dramatism, lirică meditativă, expresionism, reflecţie, amintire, monotonie, vag, imprecizie, angoasă, viziune tragică, 
moarte, complexitate. 
 
 
 
 

Studiul monografic dedicat Elenei şi Cocăi Farago îşi propune să reactualizeze o literatură dintr-o perioadă îndepărtată, având rolul de a 
revalorifica opera unor scriitoare interesante ale ,literaturii româneşti. Lucrarea analizează viaţa şi opera unor poete care s-au dedicat trup şi suflet 
artei şi culturii. Monografia, structurată în manieră clasică surprinde aspecte interesante ale vieţii celor două scriitoare, dorindu-se a se sublinia 
trăsăturile şi calităţile unor personalităţi puternice. Opera literară e analizată din punctul de vedere al unei critici pozitiviste, fiindcă am considerat 
că acest tip de critică este unul potrivit pentru o lucrare ce are scopul de a revalorifica figura unor poete, peste care timpul începe să-şi ţese pânza 
uitării.  

Bineînţeles că nu am lăsat la o parte metoda criticii comparative, surprinzând elemente ale operelor celor două scriitoare în raport cu 
literatura altor creatori. Fiecare aspect al scrierilor acestora trădează un puternic simţ estetic şi un rafinament stilistic fermecător. Monografia este 
structurată în cinci capitole, dispunând de asemenea, de anexe(imagini, fotografii, ilustrații) și bineînțeles de bibliografia aferentă lucrării.  

Primul capitol prezintă viaţa scriitoarei Elena Farago, în contextul unor evenimente care au contribuit la formarea ei spirituală. Elena 
Farago a trăit şi a creat în oraşul Craiova, cu toată că s-a născut la Bârlad. Numele Elenei Farago este strâns legat de acest oraş cultural şi istoric, 
găsindu-şi afinităţile spirituale în acest spaţiu mult îndrăgit de ea.  

Traiectoria vieţii poetei a stat sub semnul nefast al nenorocului. Existenţa i-a fost presărată cu „ghimpii“ suferinţei şi ai chinului, boala 
purtând-o mereu prin spitale. Şi cu toate acestea, Elena Farago nu a trădat nici o clipă literatura, creând cu pasiune şi cu un nemărginit devotament. 
Copilăria poetei a fost nefericită, fiindcă a crescut fără dragostea protectoare a mamei, care păşise în lumea umbrelor, atunci când copila avea 
numai 10 anişori. Elena Farago a trebuit să îngrijească de ceilalţi fraţi mai mici, ţinând loc de mamă. Grija pentru surori şi fraţi nu era deloc 
împovărătoare, căci îi iubea necondiţionat, dedicându-se trup şi suflet familiei. Etapa copilăriei a maturizat-o, Elena întâmpinând realitatea dură a 
vieţii la o vârstă mult prea fragedă. 

Născându-se în familia Paximade, Elena era mândră de acest lucru, fiindcă tatăl ei era un bărbat cu o personalitate puternică şi o frumuseţe 
spirituală nemaiîntâlnită. Originea greacă îşi adusese aportul în ceea ce priveşte formaţia culturală a tatălui, căci Francisc Paximade avea abilitatea 
de a aborda subiecte dintre cele mai diverse. Nu întâmplător, Elena Farago avea calităţi artistice, moştenind de la părinţi inteligenţa ascuţită şi 
dragostea pentru frumos. Fiecare aspect al vieţii scriitoarei e important, căci relevă evoluţia spirituală şi culturală a acesteia.  

Adolescenţa poetei pare că urmează acelaşi drum al durerii şi suferinţei, întâmpinând evenimente triste. După ce părinţii s-au stins din viaţă, 
Elena a fost nevoită să îngrijească familia unchiului dinspre mamă, de la Brăila. Nu rezistă presiunilor fizice, muncind până la epuizare se 
îmbolnăveşte şi ajunge într-un spital din Bucureşti. Din acest moment devine o clientă fidelă a spitalelor din Bucureşti, boala urmărind-o pentru 
totdeauna, ca un animal gata de pradă. Dar firea luptătoare a scriitoarei nu a lăsat-o s-o învingă, înfruntând-o prin intermediul artei scrisului. 
Antidotul cel mai bun a fost literatura, prin prisma căreia scriitoarea şi-a alinat sufletul. 

Contactul cu anumite personalităţi ale vremii a contribuit la dezvoltarea culturală a Elenei. De pildă, într-un moment de crâncenă suferinţă, 
viitoarea poetă îl întâlneşte pe dramaturgul I. L. Caragiale, în casa căruia va lucra pentru o scurtă perioadă. Aici va cunoaşte oameni iubitori de 
literatură şi cultură, având şansa de a asculta fascinantele lor discuţii. Mai mult de-atât, în casa dramaturgului, a avut acces la impresionanta 
bibliotecă, cultivându-şi spiritul şi îmbogăţindu-se cultural.  

Mai târziu, fiind nevoită să plece din casa lui Caragiale, căci familia începuse să se confrunte cu situaţii financiare grele, Elena îl va 
cunoaşte pe Francisc Farago, viitorul soţ. În mediul pe care Francisc îl frecventa, Elena are şansa de a cunoaşte oameni importanţi, luând contact cu 
mişcările culturale. Frecventând cercul socialiştilor îi cunoaşte pe Bunghereanu, Ficşinescu, Raçovski, Barbu Lăzăreanu, I. C. Frimu. 

În anul 1902, Elena Farago debutează editorial în ziarul „România muncitoare“ cu poezia Gândul Trudiţilor, retipărită mai târziu în 
volumul Versuri, din 1906 cu titlul Munca. Publică apoi în „Adevărul“, „Epoca“, „Zeflemeaua“, scriind poezii de inspiraţie socială, militând pentru 
rolul artistului în lume. Se împrieteneşte cu Ion Gorun şi Constanţa Hodoş, în casa cărora cunoaşte multe personalităţi ale vremii: Maria Cunţan, 
Ranetti, I. M  Soricu, Lăcusteanu, George Coşbuc.  

Toate aceste evenimente din viaţa poetei aduc contribuţii ale evoluţiei sale ca scriitoare. Elena Farago leagă strânse prietenii cu A. Toma şi 
N. Iorga, încurajând-o să scrie şi să publice. Atât A. Toma, cât şi N. Iorga i-au admirat poeziile, i le-au analizat şi au comentat punctele forte, dar şi 
pe cele slabe. Aceste prietenii literare au marcat traiectoria creaţiei poetice a Elenei Farago.  

În 1907, familia Farago se stabileşte la Craiova, punând bazele unui cenaclu literar, chiar în casa poetei. Locuinţa acesteia devine spaţiul 
protector al culturii şi artei, promovând talentele şi încurajând tinerii scriitori. Mai târziu, Elena Farago a legat o strânsă prietenie literară cu E. 
Lovinescu, ceea ce a atras neplăcerea lui N. Iorga. Cu toate că relaţiile dintre ei s-au răcit, Elena Farago va păstra pentru marele om de cultură, N. 
Iorga, un etern respect. Prietenia poetei cu E. Lovinescu duce la o colaborare intensă la revista „Sburătorul“. Fiecare prietenie a poetei solidifică 
traseul creaţiei literare asigurând evoluţia scriitoricească. Locuinţa poetei devenise un adevărat salon literar, unde aveau loc dezbateri literare 
interesante.  

Oameni pasionaţi de artă, veneau cu sufletul larg deschis în acest spaţiu destinat literaturii şi culturii. E demn de precizat câteva nume 
importante: L. Blaga, I. Minulescu, Gala Galaction, C. Pavelescu, F. Aderca, M. Cruceanu, Al. Iacobescu, D. Tomescu, C. Ş. Făgeţel, C. D. 
Papastate. Legătura poetei cu aceste personalităţi ale vremii s-au transformat în prietenii durabile, sincere, unindu-le sufletul în lupta pentru 
supremaţia artistului în lume. 

Al doilea subcapitol prezintă rolul Elenei Farago în spiritualitatea și cultura craioveană. Importanţa poetei în viaţa şi mişcarea culturală a 
Craiovei a fost evidentă, fiindu-i recunoscută oficial în 1 septembrie 1921. Este numită directoare a Fundaţiei „Alexandru şi Aristia Aman“ din 
Craiova, biblioteca fiind pentru ea locul în care omul se desăvârşeşte spiritual. În timpul directoratului său, persoane particulare şi diverse instituţii 
au dăruit fundaţiei un număr însemnat de volume, lărgind cercul oamenilor de cultură în jurul bibliotecii. Locuinţa şi fundaţia s-au  transformat 
într-un adevărat salon literar în care oamenii iubitori de artă şi cultură păşeau cu o sinceră bucurie.  



 
 

Şi astăzi, Casa memorială „Elena Farago“ poartă amprenta unei nobile personalităţi, care ne invită să lecturăm cu pasiune miile de cărţi 
depozitate în Biblioteca Judeţeană „Aman“. În casa memorială se află manuscrise, fotografii, imagini, tablouri, lucruri care poartă în ele suflul viu 
al unei fiinţe ce a slujit cu devotament literatura şi cultura. De îndată ce vizităm oraşul Craiova ne izbeşte o nostalgie dulce legată de un nume, care 
a reprezentat cândva o filă de aur în cultura românească, Elena Farago. 

Evenimentele din vieţa poetei Elena Farago subliniază contextul în care s-a dezvoltat spiritual şi a evoluat ca scriitoare. Fiecare etapă a 
vieţii a reprezentat pentru poetă un moment propice întăririi sufleteşti. Viaţa ei oglindeşte o luptă dusă fără teamă cu viaţa, cu toate obstacolele şi 
neajunsurile, reuşind să învingă răul din lume cu ajutorul artei. Am prezentat viaţa scriitoarei în raport cu contextul social, încercând să subliniez 
legătura dintre evenimentele vieţii şi evoluţia creaţiei literare. 

Al doilea capitol al lucrării intitulat Poezia Elenei Farago-între tradiționalism și modernism prezintă tendințele diverse ale operei 
scriitoarei, tendințe care traduc întocmai starea de clivaj e epocii literare interbelice. Pășind inițial în sensul orientării sămănătoriste, îmbrățișând 
apoi ideile poporaniste, poeta ajunge mai târziu la expresivitatea de natură simbolistă. Poezia Elenei Farago reflectă convergența, dinamismul, 
diversitatea curentelor și orientărilor estetice ale literaturii interbelice, aflată în pragul căutărilor, al schimbărilor, al evoluției. În cadrul capitolului 
sunt reliefate aceste aspecte, creația poetei fiind expresia unei literaturi în stare de definire sau redefininre. Trecerea de la tradiționalismul 
autohtonizat la modernismul inovator își găsește forma potrivită în viziunea modelatoare a Elenei Farago. 

Al treilea capitol intitulat Opera scriitoarei este structurat în cinci subcapitole. În prezenta lucrare am adus unele completări referitoare la 
creaţia autoarei, fiindcă despre Elena Farago s-au realizat numeroase articole şi studii. De pildă, exegetul principal al operei scriitoarei, C. D. 
Papastate are o monografie complexă, însă am considerat că este necesară o nouă viziune asupra creaţiei. Cu siguranţă că noile completări nu sunt 
definitive, şi că interpretările şi analizele pot continua, fiindcă literatura Elenei Farago e complexă şi emoţionantă.  

În primul subcapitol am prezentat trăsăturile specifice poeziei de dragoste, încercând să-i definesc notele  specifice. Interesant rămâne 
faptul că acest tip de poezie rezistă prin simplitatea stilistică şi prin autenticitatea trăirilor. Dacă la început, poeta a creat sub influenţa 
sămănătorismului, mai târziu versurile sale vor îmbrăca haina simbolismului, pentru ca mai târziu poeziile sale să fie expresia cea mai sinceră a 
unor trăiri autentice.  

Am prezentat temele şi motivele specifice creaţiei poetei, prin intermediul unei analize atente a textelor. Fiecare vers al Elenei Farago ne 
vorbeşte despre iubire, o iubire spusă în şoaptă, trăită mai mult aievea, decât în realitatea. Proiecţia iubirii se prelungeşte dincolo de lume în vis, în 
amintire, melancolia şi regretul devenind elemente indispensabile ale acestei viziuni asupra iubirii. Am surprins notele specifice versurilor sale, 
evidenţiind predilecţia poetei pentru o atmosferă încărcată de melancolii şi tristeţi, de vise şi speranţe deşarte, o atmosferă în care neliniştile 
sufleteşti provoacă lamentaţiile îndelungi ale unui suflet stingher. 

Despre încadrarea poetei în curentul literar simbolist se poate discuta îndelung. Cu siguranţă că limbajul şi atmosfera sunt apropiate poeţilor 
simbolişti, dar trăirile sufleteşti trec dincolo de cuvinte, sunt autentice. Trăirea interioară, sentimentul e ceea ce contează în poezia Elenei Farago.  

În subcapitolul de faţă am prezentat diversele opinii critice referitoare la această încadrare a Elenei Farago în curentul literar simbolist. E. 
Lovinescu o încadrează pe Elena Farago în simbolism, Vasile Netea apropie muzicalitatea poetei de simbolişti, iar Constantin Ciopraga şi Ovidiu 
Papadima consideră că poeta se foloseşte de unele elemente simboliste, dar meditaţia şi simplitatea rămân procedeele de bază ale versurilor.  

Pe de altă parte, Liviu Călin consideră că procedeul abstractizării nu e suficient, pentru ca poeta să fie încadrată în curentul literar simbolist. 
G. Călinescu şi D. Micu nu-i recunosc Elenei Farago, procedeele simboliste. Momentul Elena Farago reprezintă tranziția de la tradiționalism la 
modernism în epoca literară interbelică. Puterea de sugestie a cuvintelor vine în sprijinul unei creaţii valoroase, a unei sensibilităţi ce depăşeşte 
canoanele vremii sau diversele orientări estetice(sămănătorism, poporanism, simbolism). Poezia Elenei Farago e mereu actuală, mereu la modă, 
căci sentimentele omeneşti rămân mereu aceleaşi, chiar dacă sunt trăite şi receptate într-un context istoric, social sau politic diferit. 

Al doilea subcapitol vorbeşte despre poezia naturii, o poezie în care sentimentele umane sunt creionate pe fundalul unui decor aflat în 
corelaţie cu trăirile. Poezia descriptivă a Elenei Farago conferă o gamă largă de culori şi peisaje, emoţionând prin cadrul pitoresc şi fin zugrăvit. 
Decorurile realizate de poetă încadrează în tonuri colorate, trăirile intime ale poetei. Elena Farago creează mai multe tipuri de paste: popular, 
pastel-cadru, pastel pur şi poezia-schiţă. Pentru fiecare gen în parte am realizat o analiză a unui text reprezentativ, pentru a putea surprinde 
trăsăturile definitorii.  

Poezia-schiţă o consacră pe poetă în literatura română, deoarece a introdus pentru prima oară acest gen de poezie în literatura noastră. În 
acest sens, valoarea poetei e incontestabilă, fiindcă are meritul de a fi introdus în literatura autohtonă, un gen nou de poezie. Expresia rafinată, 
imaginile semnificative, observaţiile clare, concepţia artistă înaltă şi efectele stilistice fac din poeziile descriptive ale autoarei un elegant tablou, ce 
degajă o stare sufletească aflată mereu în conexiune cu natura, cu întreg universul. 

În al treilea subcapitol este analizată poezia socială care exprimă permanenta grijă a poetei pentru durerea oamenilor şi a nedreptăţilor cu 
care ei se confruntă. Elena Farago este o poetă ce a cântat în versurile sale suferinţele poporului, manifestând pentru oameni, o dragoste profundă.  

Creaţiile sale cu temă socială ilustrează modificările societăţii la un moment dat, iar mesajele poeziilor sale sunt moralizatoare. În viziunea 
poetei, arta ar trebui să se substituie nevoilor sufleteşti ale oamenilor umili, uşurându-le astfel chinul sufletesc. În anul răscoalei din 1907, poeta 
scrie un ciclu de poezii, intitulat Martie – Decembrie 1907, dedicat tragediei poporului român. Elena Farago concepe acest ciclu de poezii pentru 
oamenii care trăiesc în durere, năzuind spre o alinare sufletească, prin intermediul formulei tămăduitoare a artei.  

În poeziile sociale este zugrăvită o atmosferă de umilinţă şi sărăcie subliniindu-se viaţa dramatică a oamenilor nevoiaşi. Fiecare vers al 
acestui tip de creaţie poartă amprenta unor conştiinţe etice, poeziile căpătând un plus de valoare. Elena Farago prezintă o lume aflată într-o căutare 
interminabilă a dreptăţii şi a adevărului. E o lume care luptă pentru o viaţă mai bună, deşi într-un plan secund se aude în surdină o muzică tristă a 
unei lupte deja pierdute. Poeziile ilustrative ale acestui gen, Patru cruci, Secetă, Un apostol nebun cântă, O ţărancă tânără îşi boceşte copilul mort 
sau  Durerii relevă puternice accente dramatice, fiinţa umană fiind o jucărie aruncată de mâna destinului în tulburătorul vârtej al suferinţei. 

Elena Farago a fost întotdeauna aproape de oameni, de popor, iar versurile sale exprimă dorinţa de a spera, într-o viaţă mai bună. În general, 
creaţiile Elenei Farago poartă mesajul unei conştiinţe care doreşte împăcarea fiinţei cu destinul. Doar în acest fel, putem să trăim o viaţă paşnică 
acceptând lumea aşa cum este ea. Imaginile evocate în poeziile sociale exprimă căutările interminabile ale unui suflet ce-şi doreşte fericirea şi 
liniştea.  

În fond, e vorba despre sufletul colectiv al poporului român, veşnic aflat în chinul nedreptăţilor sociale şi dornici de libertate şi adevăr. În 
formula poetică prescrisă de versurilor sale, suferinţa şi durerea pot fi depăşite prin dragoste. Mesajul poeziilor sale e educativ, căci ne învaţă să 
trecem prin viaţă, luptând, sperând şi visând. Concepţia artistică, stilul expresiv, atitudinea poetică fac din aceste creaţii adevărate nestemate 
literare care nu vor înceta niciodată să strălucească. 

Subcapitolul dedicat literaturii pentru copii relevă importanţa poetei în acest domeniu gingaş, destinat micilor fiinţe. În lumea literaturii 
pentru copii, Elena Farago deţine un loc însemnat, fiind una dintre poetele care a cunoscut faima.  



 
 

Universul poetic destinat copiilor surprinde în primul rând prin naivitate şi simplitate expresivă. Rolul educativ al creaţiilor e incontestabil, 
valorile umane, fiind  cultivate într-un mod elegant. Acest moment al creaţiei autoarei este fundamental, căci poezia ei devine lecţie de viaţă, o 
lecţie pe care nici un copil nu o va uita. Aceste scrieri, fascinează, emoţionează şi educă, poeta bucurându-se de notorietate. Este admirată de micii 
cititori, dar şi de critică, recunoscându-i-se valoarea în unanimitate. Elena Farago rămâne ca şi scriitoarea  ieşeancă Otilia Cazimir, un punct de 
referinţă major în cadrul literaturii pentru copii. 

C. D. Papastate în lucrarea sa dedicată Elenei Farago vorbeşte pe larg despre momentul tranzitoriu de la poezia de dragoste la scrierile 
pentru copii. Criticul analizează detaliat ciclul În preajma leagănului şi Legendele, însă poeziilor şi povestirilor pentru cei mici le oferă un spaţiu 
destul de restrâns în lucrarea sa. Am considerat că e binevenită o completare legată de acest aspect, fiindcă poeziile şi povestirile pentru copii 
reprezintă partea cea mai interesantă a acestui tip de literatură scrisă de Elena Farago. 

În studiul de faţă am insistat pe analiza textelor, subliniind trăsăturile specifice, care îi conferă Elenei Farago un loc binemeritat în cadrul 
literaturii pentru copii. Am făcut referire atât la creaţiile ce formează volumele de versuri ale autoarei, cât şi la proza delicată şi emoţionantă. În 
cadrul acestei analize, am  mers pe principiul unei critici comparative, stabilind unele similitudini ale scrierilor autoarei cu alte opere ale diverşilor 
scriitori de literatură pentru copii. De pildă, am surprins unele asemănări între poezia Porumbel a Elenei Farago şi Puişorul cafeniu a Otiliei 
Cazimir. Limbajul simplu, firesc, stilul degajat, ludic le apropie pe aceste poete. 

Poezia Bondarul leneş educă în spiritul unei conduite bazată pe principiul hărniciei. Această creaţie se apropie din punct de vedere tematic 
de bine cunoscuta fabulă Greierele şi furnica, a lui Jean de la Fontaine. Acelaşi simbol al hărniciei – furnica – îl întâlnim şi în creaţia intitulată 
Balada unui greier mic, a lui George Topârceanu sau în poezia Otiliei Cazimir, intitulată Gospodina. Acest model al hărniciei prezentat în creaţia 
mai multor autori, devine simbolul general al hărniciei şi al cinstei. Furnica devine un model demn de urmat, iar lectura unor astfel de creaţii la 
vârsta copilăriei, cu siguranţă vor modela caracterul.  

Poezia intitulată Vine o babă se apropie de poezia Cântec, a lui George Coşbuc. Se desprinde aceeaşi morală de a trăi în cinste şi adevăr, 
ambii poeţi militând pentru o conduită corectă în viaţă. Poeziile pentru copii ale Elenei Farago sunt fundamentate pe morala creştină a bunătăţii şi 
a milei. Simplitatea versurilor le conferă acestora un farmec aparte, copiii de toate vârstele citind-o şi apreciind-o pe poetă cu o dragoste 
nemărginită. 

Multe dintre poeziile Elenei Farago au avut un pronunţat caracter religios. A scris poezii dedicate Sfintelor Paşti şi Crăciunului, poezii care 
promovează valorile creştine, cu care orice copil trebuie să le cunoască de la o vârstă fragedă pentru a avea o conduită etică şi morală sănătoasă. În 
acest gen sunt scrise poeziile: În ajunul Paştelui, În ziua de Paşti, A ciocnit cu un ou de lemn, şi creaţiile poetice reunite în volumul Din traista lui 
Moş Crăciun. 

Proza are aceleaşi calităţi stilistice, fiind apreciată atât de micii cititori, cât şi de critică. Scrierile sunt construite pe acelaşi principiu al 
exemplului moralizator, personajele fiind exemple demne de urmat. Tema bunătăţii şi a milei e una esenţială în proza scriitoarei, fiind o temă 
regăsibilă în întreaga literatură universală pentru copii. Am găsit unele similitudini  între creaţia Să fim buni! a Elenei Farago şi Dorothea salvează 
o sperietoare, parte componentă a lucrării Vrăjitorul din Oz, a scriitorului L. Frank Baum.  

Din punct de vedere compoziţional şi stilistic, cele două creaţii sunt diferite, însă tema le apropie cu siguranţă. Ambele scrieri se adresează 
fondului emoţional al copiilor, vorbind despre milă şi bunătate într-un context adecvat puterii de înţelegere a copilului. Creaţia Ziarul unui motan 
o consacră pe poetă definitiv în cadrul literaturii pentru copii. Elena Farago primeşte pentru această scriere premiul „Neuschotz“, fiind prima 
scriitoare română care a primit un premiu pentru literatura pedagogică. 

Legendele Elenei Farago nu s-au bucurat de aceeaşi notorietate ca celelalte creaţii pentru copii, însă ele rămân valoroase, fiindcă nu sunt 
simple reluări ale unor teme folclorice, ci sunt originale, sunt creaţii născute dintr-o conştiinţă artistică înaltă. Creaţiile Siminoc, floare de pai, 
Poveste pentru Mihnea  şi Blestemul aurului sunt scrise într-o manieră care o diferenţiază de toţi ceilalţi scriitori sau culegători de balade.  

C. D. Papastate găseşte anumite similitudini între ideea exprimată în Siminoc, floare de pai şi tema idealului, a absolutului din poemul 
eminescian, Luceafărul. Eu am mers mult mai departe cu analiza, observând anumite apropieri de viziune ale autoarei cu ale poetului Al. 
Macedonski. Fiul de împărat, personajul legendei Elenei Farago atinge idealul prin revelaţia morţii, asemenea emirului din Bagdad, din Noaptea de 
decemvrie, a lui Macedonski. În ansamblu, literatura pentru copii a Elenei Farago este mărturia vie a unei dragoste nesfârşite pentru copii, e dovada 
clară a unui talent născut dintr-un suflet cald, capabil să dăruiască întregii omeniri, o operă educativă. 

Subcapitolul cinci, intitulat Traduceri, evidenţiază intuiţia şi talentul poetei de a da literaturii românem transpuneri fermecătoare ale unor 
texte din literatura universală. Elena Farago are meritul de a fi tradus literatură străină, într-o manieră adaptată fondului sufletesc românesc. Ea a 
ţinut cont de orizontul cultural şi emoţional autohton, realizând transpuneri originale, ce depăşesc uneori textele iniţiale.  

În studiul de faţă am făcut o analiză a acestor traduceri referindu-mă la textelor scriitorilor francezi François Villon, Clément Marot, Henri 
de Régnier, E. Verhaeren şi Paul Verlaine. Dacă exegetul poetei, C. D. Papastate, în lucrarea sa face referire la poeziile Le sang de Marsyas şi la 
Epilogue, scrise de Henri de Régnier, eu am analizat traducerea poeziei Marsyas parle.  În ceea ce priveşte poetul E. Verhaeren, C. D. Papastate a 
luat spre analiză poezia intitulată Le depart, iar eu am considerat că e mult mai relevant să întreprind o analiză comparativă a traducerilor Elenei 
Farago raportându-mă la alte două texte ale acestui poet: Sur la mer şi La neige.  

Am adăugat şi studiul analizei unor texte ce aparţin poeţilor Clément Marot şi Paul Verlaine, fiindcă ar fi fost nedrept să omitem tocmai 
transpunerile unor creaţii ale poeţilor pe care Elena Farago i-a admirat pe deplin. Astfel am adus unele completări care au rolul de a defini 
importanţa poetei în domeniul traducerilor.  

Capitolul al patrulea al lucrării este unul de maxim interes. El prezintă o figură interesantă a lumii literare şi culturale româneşti: Coca 
Farago. Numele acestei scriitoare nu s-a bucurat de notorietate ca în cazul Elenei Farago. Studiul monografic de față are meritul de a repune în 
lumină opera unei scriitoare care merită pe drept cuvânt, atenţia. Viaţa scriitoarei a stat mereu sub semnul suferinţei fizice, suferinţă ce nu a 
împiedicat-o să-şi manifeste talentul artistic.  

Coca Farago, pe numele ei adevărat, Ana Virginia, este o personalitate cvasitalentată, căci a manifestat interes pentru mai multe domenii 
artistice. A fost pictor, actriţă, a scris versuri, proză şi teatru, a tradus din literatura universală, manifestând un real talent, care din păcate nu a fost 
pus în lumină. Lucrările sale de acuarele, tuş şi desen pot fi admirate şi astăzi, căci se află în casa memorială a Elenei Farago, la Craiova.  

Lucrările plastice poartă amprenta unui suflet preocupat de adevăr şi dreptate, stilul original însufleţindu-le şi dându-le un aer distins. De 
subliniat este faptul că, tablourile şi schiţele realizate de Coca Farago, îi conferă acesteia un loc aparte în lumea artelor plastice. Orice pictor are 
propria viziune asupra vieţii, proiectată în culori, nuanţe, umbre şi penumbre, dar Coca Farago dovedeşte un talent înnăscut, pictând în nuanţele 
cele mai alese, stări sufleteşti delicate. Multe dintre lucrările acesteia sunt redate în tuş, ceea ce arată predilecţia pentru o lume alunecoasă, sumbră, 
redată în contrastele surprinzătoare ale „albului“ şi „negrului“. 

Dacă viaţa acestei scriitoare a fost presărată cu „florile“ durerii şi ale chinului, atunci imaginea ei în posteritate, trebuie păstrată în culorile 



 
 

luminoase care i se cuvin. Coca Farago se înscrie în seria oamenilor talentaţi, îmbogăţind literatura şi cultura românească, prin operele sale care 
depăşesc efemerul. De aceea studiul de faţă surprinde elementele ce o identifică şi o definesc, în cadrul cultural românesc. Coca Farago nu s-a putut 
bucura de notorietate, ceea ce face ca prezenta lucrare să fie considerată un argument sau o pledoarie pentru revalorificarea unei figuri, care se 
distinge în peisajul literar interbelic. 

Capitolul ultim al lucrării este structurat în trei subcapitole. În primul subcapitol am surprins specificul teatrului Cocăi Farago, în care se pot 
întrevedea caracteristicile doctrinei literare a tinerei generații, în care scriitoarea a găsit afinități estetice și ideologice. Teatrul Cocăi Farago e un 
teatru de lectură, unde meditația gravă se prelungește în note sarcastice, personajele schimbând registrul existențial filosofic cu ironia usturătoare. 
Conflictul interior din subconștientul personajelor e trubulent, nu decorul, nu atmosfera exterioară.  

Nu există în teatrul scriitoarei nici un conflict exterior care să declanșeze disperarea personajelor, ci e vorba de acel sentiment interior al 
sclaviei față de propria persoană. Înlăturând regulile, canoanele. Coca Farago realizează un teatru nou, în care se pot întrevedea cu ușurință 
tangențele cu noua generație a anilor ’30. Spre a exemplifica acest univers nou al explorării subconștientului individului, în formele divagației 
introspective, am luat spre analiză două piese de teatru publicate în periodice: Manole și Ana și Sala de așteptare. 

 În al doilea subcapitol am făcut referire la proza autoarei, evidenţiind predilecţia pentru analiza psihologică. Atât romanul Sunt fata lui Ion 
Gheorghe Antim , cât şi volumul de nuvele şi povestiri Vulturul albastru au ca temă definitorie, sondarea sufletului uman în toată complexitatea lui, 
apropiind-o astfel de scrierile lui Gib Mihăescu sau ale lui Camil Petrescu. Deşi nu ating valoarea operelor celor doi scriitori, cu siguranţă că 
romanul şi nuvelele Cocăi Farago au destule calităţi, încât să merite atenţia cititorilor şi a criticii.  

Cel mai interesant e modul în care personajele sunt surprinse în deplină „goliciune“ sufletească, tehnica narativă amintind de scrierile 
impresioniste. Nu tema literară e interesantă în proza Cocăi Farago, ci maniera stilistică în care ne este prezentată. Stilul narativ al autoarei o 
plasează în categoria scriitorilor moderni, care fac din limbaj o temă literară propriu-zisă. Fiecare scriere în proză aduce o notă nouă, originală în 
domeniul literaturii cu implicaţii psihologice. 

Cel de-al treilea subcapitol oferă imaginea distinsă a poeziei Cocăi Farago. Autoarea realizează o corelare interesantă între simbolism şi 
impresionism. Atmosfera apoasă, sinistră, plină de tăceri şi singurătăţi din placheta de versuri Poeme pentru singurătate o apropie de curentul 
literar simbolism. Dar cuvintele metaforice, frazele încărcate de interpretări parabolice o aproprie de limbajul poeţilor expresionişti.  

Poezia Cocăi Farago pare a fi replica perfectă a unei simbioze originale dintre versurile lui G. Bacovia şi ale lui L. Blaga. Originalitatea 
poetei constă în felul în care exprimă artistic, trăirile autentice ale unui suflet ce se cheamă din adâncurile fiinţei, căutându-se şi încercând să se 
regăsească. Versurile Cocăi Farago aduc noutăţi de viziune şi stil, conferindu-i dreptul de a fi aşezată într-un loc însemnat în cadrul literaturii 
române.  

Lucrarea prezentată are obiectivul fundamental tocmai această încercare de restabilire a unei scriitoare ce merită reactualizată şi 
revalorificată. Studiul de faţă își câștigă meritul cercetării tocmai prin redescoperirea operei Cocăi Farago. Analiza vizează actualizarea imaginii 
unei scriitoare, care a marcat un moment important din literatura interbelică. 

Am atașat la finalul lucrării, anexe care oferă imagini, fotografii şi ilustraţii diverse, menite să sublinieze anumite aspecte ale vieţii celor 
două scriitoare, mamă şi fiică. În casa memorială a Elenei Farago, din Craiova, găsim o serie de documente şi fotografii care atestă o activitate 
literară şi artistică bogată. Fotografiile şi documentele nu sunt altceva, decât imortalizarea unei pasiuni de neînfrânt pentru literatură şi artă.  

O serie de imagini referitoare la viaţa celor două poete evidenţiază firi sensibile pe chipul cărora se oglindeşte un destin trăit în slujba artei. 
Acest capitol prezintă de asemenea, câteva din lucrările plastice ale Cocăi Farago, lucrări ce definesc un talent înnăscut în mânuirea penelului. 
Desenele sunt o parte integrantă a creaţiei Cocăi Farago, artista realizând schiţe şi tablouri de o frumuseţe izbitoare.  

Desenele în tuş sau în acuarelă sunt expresia sinceră a unui suflet chinuit de singurătăţi şi tăceri, a unui suflet ce se răsfrânge în culori şi 
nuanţe triste. Fiecare imagine a acestor desene contribuie la revalorizarea Cocăi Farago în contextul culturii autohtone. Am considerat că este 
necesar să redau câteva dintre schiţele şi desenele artistei, fiindcă în domeniul artei plastice, Coca Farago s-a dovedit cu adevărat originală. Am 
convingerea că imaginile şi fotografiile oglindesc aspecte importante ale vieţii şi activităţii, celor două scriitoare, având rolul de a întregi cadrul 
monografiei prezente. 

Lucrarea are bineînţeles şi o bibliografie structurată în două părţi: prima parte face referire la opera şi referinţele critice ale scrierilor Elenei 
Farago, iar cea de-a doua parte cuprinde opera şi referinţele critice ale scrierilor Cocăi Farago. Studiul monografic dedicat Elenei şi Cocăi Farago 
surprinde complexitatea vieţii şi a operei acestora, constituindu-se sub forma unei demonstraţii despre necesitatea revalorificării unor scriitoare, ce 
merită un loc aparte în literatura română, căci opera acestora se înscrie în actualitate, prin tematica propusă. Citind scrierile acestora, descoperim de 
fiecare dată ceva nou, temele şi motivele literare constituind un interes deosebit.  

Reînsuflețind imaginile celor două scriitoare, aducem în conștiința acualității, un moment literar interbelic care a marcat evoluția culturală 
și spirituală românească. Monogrfia prezentă, structurată în cinci capitole se bazează pe o critică pozitivistă(recurgând acolo unde este nevoie, la 
metoda criticii comparatiste), punând în valoare două figuri emblematice ale literaturii române interbelice. Punctul forte al lucrării îl constituie 
referirea la opera literară a Cocăi Farago, o scriitoare, a cărei literaturi oglindește  trăsăturile generației tinere din perioada anilor 1930-1940. 

Reconstituirea imaginilor acestor scriitoare oferă actualității literare, prilejul de a rememmore o filă de aur a literaturii române, care poartă 
cu sine, emblema unui moment al înfloririi culturale și spirituale românești. Citind scrierile Elenei și Cocăi Farago, redescoperim gustul estetic 
rafinat al unor figuri literare feminine memorabile, opera lor constituind un real centru de interes. Reactualizând această filă atrecututlui literar 
interbelic, readucem în conștiința modernității acelel momente care au dus la șlefuirea noastră spirituală și culturală. Aşadar, sub prerogativele unui 
nobil proces de conștiință, e firesc să ne mai uitam încă o dată înspre trecut şi să reconstituim imaginea unor oameni ce se numesc cu adevărat 
artişti... 
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A. Opera literară a Cocăi Farago  
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III. Traduceri publicate 
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V. Traduceri rămase în manuscris. 
1. Iubeşte pe aproapele tău, dramatizare a romanului lui Erich Maria Remarque. 
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