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                                  Totalitarism şi exil. Exilul după exil 
                                                            (Rezumat)   
 
 
Cuvinte cheie : totalitarism, posttotalitarism, exil, dislocare identitară, alteritate, 
traumă, iniţiere,  reconstrucţie identitară, deconstrucţia mitului occidental, terapie 
prin creaţie, întoarcere în Ithaca, autoficţiune, postmodernism,Vintilă Horia, 
Dumitru Ţepeneag, Norman Manea, Gabriel Pleşea. 
 

Ne-am propus ca temă de cercetare  Totalitarism şi exil. Exilul de după exil, titlu 
care delimitează aria de cercetare, exilul politic şi cultural din totalitarism şi 
posttotalitarism. Lucrarea nu este una de istorie literară, chiar dacă, inevitabil, conţine 
astfel de elemente necesare pentru schiţarea contextului istoric în care se înscrie exilul. 
De aceea, este concepută pe două axe, contextul socio-politic postbelic care a generat 
exilul ca fapt biografic trăit de autorii analizaţi şi exilul ca motiv literar, transpunerea în 
ficţiune a experienţei istorice din perspectiva martorului ori actorului pe scena istoriei 
secolului XX. Teza îşi propune o abordare analitică a romanelor despre exil, fără a fi 
tributară unei singure metode de investigare, care e întodeauna limitativă. 

Alegerea temei este motivată de interesul personal pentru problematica exilului, 
un domeniu investigat după 1989, o dată cu publicarea operelor scriitorilor exilaţi politic 
în totalitarism. Literatura exilului este un domeniu în curs de cercetare. S-a scris despre 
exil, însă nu studii ample, ci mai ales prezentări succinte, cronici ale unor romane, 
postfeţe şi câteva încercări de istorie literară. Există, desigur, studii importante asupra 
exilului românesc printre care amintim pe acelea ale Evei Behring, Cornel Ungureanu, 
Gheorghe Glodeanu, Aurel Sergiu Marinescu, Florea Firan şi Constantin Popa, Mircea 
Popa şi alţii. Însă abordarea problematicii exilului e diferită, fie istorico-literară, fie 
literară, fie doar istorică. Critici, istorici, scriitori, eseişti au definit conceptele de exil, 
emigraţie, diasporă, migraţie (Eva Behring, Ion Simuţ, Laurenţiu Ulici, Sorin 
Alexandrescu, Sanda Galopenţia, Monica Lovinescu, Mihaela Albu) şi au  demarat  
procesul recuperării scriitorilor români din exil şi integrării lor în literatura română. 
Scriitorii exilaţi politic în totalitarism, unii consacraţi de critica literară occidentală, mai 
puţin de cea românească, uneori nefavorabilă, resimt un fel de frustrare faţă de situarea 
lor în literatura română contemporană. Cum spaţiile exilului sunt foarte îndepărtate 
geografic, dar şi cultural, efortul de cercetare a exilului românesc continuă, iar literatura 
despre exil, redescoperită şi publicată după 1990 în limba română, devine un nou 
domeniu de studiu în universităţi, ceea ce explică actualitatea temei de cercetare. 
Considerăm că orice lectură a literaturii exilului poate oferi o percepţie diferită, mai 
nuanţată, dincolo de convergenţa aspectelor fundamentale ale temei. În acest sens orice 
analiză a exilului aduce elemente noi, fie la nivel de interpretare, fie prin aducerea în 
atenţia publicului a unor scriitori mai puţin cunoscuţi sau chiar necunoscuţi.  

Intenţia noastră este de a realiza o succintă perspectivă asupra contextului istoric 
postbelic care a generat exilul şi de a analiza problematica exilului în câteva romane 
despre exil: dezrădăcinare, fragmentarea identităţii, înstrăinare, alteritate, întoarcere din 
exil, imposibilitatea reintegrării în spaţiul de origine, dispariţia nostalgiei şi opţiunea 
pentru exilul definitiv în patria adoptivă. Ne vom limita cercetarea la câţiva autori din 
spaţii şi valuri diferite ale exilului, la romane despre exil.  Avem în vedere scriitori 
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contemporani a căror operă ne permite să demonstrăm nu doar trauma exilului, ci şi 
depăşirea acesteia prin creaţie, exilul creator, una din feţele exilului remarcată de critica 
literară românească şi occidentală. După cum observa Augustin Giovannoni, „exilul nu se 
constituie decât prin actul însuşi de a se povesti, decât prin scrierea sa.”1 De aceea, ne-
am oprit la scriitori care au trăit dislocarea de spaţiul românesc identitar din cauza unor 
evenimente istorice care i-au constrâns la separare şi absenţă, dar care au supravieţuit prin 
creaţie, act de renaştere şi eliberare într-un spaţiu geo-cultural străin: Vintilă Horia, 
Dumitru Ţepeneag, Norman Manea, Gabriel Pleşea. Exilul ca experieţă ontologică 
individuală a scriitorului nu se identifică cu exilul personajului, chiar dacă personajele 
sunt alter ego-uri ale autorului. Însă elemente biografice se regăsesc în toate romanele 
despre exil, care devin astfel autoficţiuni. 

Selecţia scriitorilor se justifică prin romanele lor care ne permit să ilustrăm cele 
două direcţii ale cercetării, exilul în totalitarism şi în posttotalitarism. Dintre aceştia doar 
Vintilă Horia a decedat în 1992, fără a putea reveni în Ithaca. Ceilalţi sunt actualmente în 
exil definitiv în spaţii diferite, Norman Manea şi Gabriel Pleşea în America, la New 
York, iar Dumitru Ţepeneag la Paris, în Franţa. Exilul şi întoarcerea lor temporară în 
România postcomunistă ca realitate biografică sunt transpuse ficţional în romane care 
alcătuiesc tetralogii la Gabriel Pleşea (Aruncă pâinea ta pe ape, Imposibila reîntoarcere, 
Dosarul cu bârfe, Destine întortocheate), la Dumitru Ţepeneag (Hotel Europa, Pont des 
Arts, Au pays de Maramures, La belle roumaine), şi trilogii la Norman Manea (Plicul 
negru, Întoarcerea huliganului, Vizuina), la Vintilă Horia (Dumnezeu s-a născut în exil, 
Cavalerul resemnării, Salvarea de ostrogoţi. Persecutaţi-l pe Boeţiu). Romanele despre 
exil au în comun tematica şi abordarea prin intermediul memoriei a unei realităţi 
româneşti în două faze distincte ale evoluţiei sale, totalitarismul comunist postbelic şi 
postcomunismul. Cei patru romancieri au depăşit trauma dezrădăcinării generată de 
ruperea de matca identitară românească, spaţiu şi limbă, având şansa consacrării literare 
în spaţiul de adopţie.Traduşi în alte limbi, se bucură de recunoaştere internaţională. Sursa 
creaţiilor lor este explorarea spaţiului românesc prin rememorări ale biografiei personale 
transpusă în proză, dar şi a spaţiului adoptiv. Astfel, consacrării personale în exil i se 
adaugă şi o integrare a culturii române contemporane în cea occidentală. Aceşti scriitori 
revin în cultura română prin publicarea creaţiei lor în România şi prin articole în presa 
românească. Ei fac parte din literatura română, creaţiile lor relevă identitatea românească 
pe care o reconstituie prin intermediul memoriei afective. Gabriel Pleşea, Norman 
Manea, Dumitru Ţepeneag nu mai sunt nostalgici de tip homeric, au evoluat prin 
transculturaţie spre o nouă cultură în care este asimilată cultura română. Nu şi-au negat 
identitatea românească în exil, dimpotrivă, au reactualizat-o ficţionalizându-şi condiţia de 
exilat, pe de o parte, ca act terapeutic pentru a se elibera de trecut, pe de altă parte, pentru 
a-şi regăsi identitatea prin scris. 

În ciuda diferenţelor spirituale, aparteneţei la generaţii diferite, scriitorii pe care îi 
analizăm sunt legaţi în primul rând prin experienţa traumatizantă a exilului, un exil politic 
şi cultural, fie impus ca la Dumitru Ţepeneag, fie voluntar la ceilalţi. În al doilea rând, 
dorinţa de evadare dintr-un regim politic totalitar într-unul democratic probează 
atitudinea lor comună anticomunistă, dar şi dorinţa de regăsire a libertăţii de gândire şi 

                                                 
1 Augustin Giovannoni, Ecritures de l’exil, Paris, L'Harmattan, 2006, p. 10: „L'exil ne se constitue  
  qu'à travers l'acte même de se raconter, qu'à travers son écriture.” 
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creaţie. În al treilea rând, literatura  pe care o creează reflectă aceeaşi experienţă, condiţia 
de exilat, în formule narative diferite. Autoreferenţialitatea specifică romanelor lor, care 
indică prezenţa autorului în ficţiune prin date biografice împrumutate unui personaj-
narator, depăşeşte sfera biograficului pentru a transforma substanţa romanescă în 
meditaţie asupra condiţiei umane al cărei simbol este exilul însuşi. Romanele lui Vintilă 
Horia, Norman Manea, Dumitru Ţepeneag, Gabriel Pleşea sunt interogaţii asupra 
evenimentelor istorice ce au modificat destinul unor popoare din Europa postbelică, 
meditaţii profunde despre pericolul şi consecinţele exacerbării unor ideologii, a instalării 
unor dictaturi în perioade de criză istorică, despre alienarea fiinţei umane. Problematica 
exilului din romanele lor apare la toţi scriitorii exilaţi din Europa sau de pe alte 
continente. Un fir invizibil leagă destine diferite, asemănătoare însă în esenţa lor umană, 
tragică: dezrădăcinare, însingurare, pierderea identităţii, descoperirea alterităţii, traumă, 
întoarcerea spre sine, nevoia de supravieţuire, reconstruirea identităţii fragmentate, 
eliberare, moarte biologică sau spirituală. În ciuda unor similitudini, natura romanelor lor 
e diferită: istorică, politică, filozofică, psihologică, iar memoria are un rol esenţial în 
recuperarea spaţiului originar, a paradisul pierdut al copilăriei, în ficţionalizarea 
trecutului ca act terapeutic şi creator. 

Asocierea unor scriitori atât de diferiţi, care au trăit exilul ca fapt biografic, pune 
în lumină la o analiză atentă câteva trăsături comune. La nivel tematic este transpusă în 
ficţiune trauma exilului propriu. La nivel naratologic procedeul este acelaşi, focalizare 
internă, tip narativ homodiegetic auctorial sau actorial în care personajul-narator-actor îşi 
retrăieşte trecutul în manieră proustiană, privind retrospectiv evenimentele trăite, prin 
distanţare. Distanţa temporală dintre timpul evenimentului trăit, în copilărie, adolescenţă 
sau în tinereţe, şi momentul povestirii îi permite introducerea în povestea propriu-zisă a 
unor reflecţii asupra evenimentelor, care nu aparţin personajului-actant care a trăit 
evenimentul. Pe de o parte, scriitorii se servesc de un procedeu modern şi postmodern, 
intertextualitatea literară, istorică, mitologică, politică, fie pentru a parodia, a desacraliza, 
a persifla şi chiar a se autopersifla (Ţepeneag, Manea, Pleşea), fie din nevoia de a înscrie 
povestea în contextul istoric dramatic care a determinat exilul sau revenirea din exil. 
Intertextualitatea le permite introducerea în diegeză a unor fragmente de discurs politic, 
jurnalistic, literar, de inscripţii cu valoare de document istoric, la Ţepeneag  discursul 
jurnalistic fiind orientat spre faptul divers, la Norman Manea şi Gabriel Pleşea spre 
ideologic. Pe de altă parte, metatextualitatea activează permanent funcţia metalingvistică 
a limbajului prin referiri constante la actul creaţiei, relevând evoluţia romanului spre 
metaliteratură. Toposul exilului este diferit, spaţiul european, Vintilă Horia, Dumitru 
Ţepeneag, sau american, Norman Manea, Gabriel Pleşea, însă cu toţii revin în spaţiul 
românesc doar temporar, cu excepţia lui Vintilă Horia, la care exilul e definitiv atât 
biografic cât şi în ficţiune. Însă, dacă Vintilă Horia nu mai poate reveni în timpul istoric 
al României postdecembriste din cauza morţii, mental şi ficţional acesta se întoarce cu 
nostalgie în spaţiul mitic românesc 

Ca metodă de analiză a textului literar nu ne-am cantonat în aplicarea 
consecventă a unei metode de receptare critică a textului literar, ci am încercat o abordare 
a romanelor din perspective diferite, în funcţie de autor şi operă, alternând interpretarea 
tematică, parţial psihocritică, psihanalitică, istorică, cu analiza comparatistă, fără a 
fragmenta întregul, pentru a păstra o viziune globală asupra exilului şi problematicii sale.  
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Premisa studiului nostru că drama exilului real se regăseşte într-o formă sau alta în 
ficţiune, că istoria se strecoară imperceptibil în creaţia lor, conferindu-i caracterul unui 
document al timpului respectiv, se confirmă la fel ca ipoteza că  opera nu face abstracţie 
de contextul istoric, că are vocaţie universală prin universalitatea experienţei umane 
arhetipale reactualizate de fiecare individ în contextul epocii sale.  

Pornind de la această premisă, am valorificat exilul sub dublu aspect, pe de o 
parte, ca expresie a traumei cu valoare iniţiatică, pe de altă parte, ca eliberare a eului şi 
afirmare creatoare. Intenţia noastră este de a prezenta experienţa traumatizantă a exilului 
ca motiv literar, cu o perspectivă diferită asupra întoarcerii din exil, în deplină 
concordanţă cu cea din literatura europeană despre exil, pentru a integra astfel literatura 
română în context european. Punctul de plecare va fi rescrierea mitului homeric din 
perspectiva secolului XX  prin intermediul mitului modern al emigrantului european al 
secolului XX despre care vorbeşte romancierul Milan Kundera în romanul Ignoranţa, un 
roman despre exil şi întoarcere. 

Caracterul ştiinţific al tezei este conferit de bibliografia aferentă temei. Pe de o 
parte, istorii literare, studii, eseuri, cronici, enciclopedii, dicţionare de autori, de opere 
literare, de simboluri, publicate după 1990. Pe de altă parte,  teze de doctorat despre exil, 
pagini de jurnal şi interviurile acordate de scriitorii reveniţi din exil după 1990, publicate 
în reviste sau în volum. De asemenea, sunt utilizate studii de critică, estetică, teorie 
literară, fie româneşti fie străine, mai ales franceze în interpretarea textului literar. 

Caracterul inovator al tezei se reflectă în: abordarea comparatistă a unor scriitori 
structural diferiţi, din spaţii şi valuri diferite ale exilului, de etinii diferite; situarea 
romancierilor  analizaţi în contextul evoluţiei literaturii române de la modernism la 
postmodernism; analiza textului din perspective diferite prin aplicarea unor metode 
occidentale de receptare critică a textului literar, în funcţie de autor şi operă: psihocritica 
lui Charles Mauron la romanele lui Norman Manea; psihanaliza lui Carl Gustav Jung la 
romanele lui Vintilă Horia; critica tematică (paradigma exilului ca motiv literar) la toate 
romanele analizate şi metoda comparatistă. Abordarea romanelor implică domenii 
diferite, complementare literaturii: istorie, psihologie, psihanaliză, filozofie, politică, 
istoria mentalităţilor.  

Originalitatea tezei constă în încadrarea literaturii române din exil în context 
european în literatura exilului est-european şi în „literatura sinelui”; identificarea de 
similitudini şi diferenţe la nivel tematic, naratologic, de gen literar între scriitorii 
analizaţi; decodarea simbolisticii toposului românesc la Vintilă Horia; aplicarea unor 
grile diferite de interpretare a textului; interpretarea romanelor lui Gabriel Pleşea exclusiv 
pe baza textelor romanelor, în absenţa unui suport critic; contactul cu scriitorul Gabriel 
Pleşea, posibilitatea de a-l intervieva în 2012, pentru a cunoaşte motivaţia exilului său şi 
pentru a confirma o ipoteză: biografia sa se află la baza tetralogiei exilului, ceea ce ne 
permite, sub diverse rezerve, să situăm romanele sale în sfera autoficţiunii.  
Structura şi organizarea lucrării 

Lucrarea cuprinde 7 capitole, un argument şi concluziile. Capitolul I, 
Totalitarism şi exil, surprinde succint contextul istoric, evoluţia literaturii române sub 
presiunea factorului ideologic şi exilul în totalitarismul comunist postbelic. 
Implementarea comunismului de tip sovietic în realitatea românească de după război este 
privită din perspective diferite de istorici literari, Alex Ştefănescu, Eugen Negrici, Mircea 
Anghelescu, de eseişti, critici, Ion Simuţ, Gheorghe Glodeanu, Ana Selejan, sau de 
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scriitori, unii din primul val al exilului românesc, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Emil 
Cioran, Vasile C. Dumitrescu, alţii care au trăit în sistemul politic totalitar, ca disidenţi, 
Dumitru Ţepeneag, Paul Goma, ulterior în exil în Franţa. 

Literatura română trece prin filtrul sever al regimului comunist, deoarece orice 
gândire subversivă trebuia suprimată. Aparatul politic represiv acţionează sub diverse 
forme pentru a apăra puterea politică, ceea ce determină o perioadă neagră de prigoană a 
intelectualilor, de epurare, de falsificare şi de distrugere a literaturii române, a istoriei, 
pentru impunerea culturii proletarului. În spiritul „realismului-socialist”, se creează un 
nou tip de literatură, proletcultistă, termen înlocuit de Eugen Negrici cu literatură 
propagandistică, un model unic de literatură după model sovietic. Aplicarea acestei 
metode a dus la schematizare, la artificialitate, la deturnarea literaturii de la scopul său 
estetic şi la politizarea forţată a culturii.  
 O privire globală asupra literaturii române în totalitarism scoate la iveală existenţa 
unor perioade distincte, determinate de etapele comunismului în România postbelică: 
perioada stalinistă, a realismului-socialist (1948-1953), perioada de deschidere (1964-
1971), perioada dictaturii ceauşiste, de reideologizare a literaturii (1971-1989). 
Evenimentele politice din aceste perioade au determinat evoluţia literaturii române sub 
permanentă presiune. După Eugen Negrici, literatura creată într-un regim dictatorial nu 
este o literatură firească, cu atât mai mult cu cât ea este destinată să devină instrumentul 
puterii, este o literatură de comandă şi de supravieţuire.2 Însă alături de literatura oficială, 
de comandă, se creează o literatură alternativă, ca tentativă de evadare din canonul 
oficial.  

Totalitarismul a generat exilul cultural al scriitorilor în Occident. O imagine 
asupra exilului literar românesc postbelic şi a problematicii sale ne oferă  Enciclopedia 
exilului literar românesc: 1945-1989 a lui Florin Manolescu, studiile de istorie literară 
ale lui Cornel Ungureanu, Mircea Anghelescu, Gheorghe Glodeanu, Eva Behring, 
Nicolae Florescu, Vasile C. Dumitrescu, Florea Firan şi Constantin M. Popa, Andrei 
Sergiu Marinescu, Mircea Popa, eseurile publicate de Ion Simuţ, Sorin Alexandrescu, 
Laurenţiu Ulici, Silvia Constantinescu, Nicoleta Sălcudeanu, Monica Lovinescu, Mihaela 
Albu, Otilia Ignătescu. Aceştia încearcă o clasificare a exilului românesc în funcţie de 
perioade istorice sau de motive politice, culturale, economice, personale. Ion Simuţ 
semnalează necesitatea unei sinteze asupra exilului românesc pentru a releva cei trei 
factori care au determinat exilul: politic, economic şi cultural. Percepţia exilului este 
diferită, exilul ca destin (Ştefan Augustin Doinaş ), exilul ca misiune (Sanda Galopenţia, 
Mircea Eliade, Nicoleta Sălcudeanu), exilul ca renaştere spirituală (Emil Cioran, George 
Bejenaru). Unii exilaţi şi-au convertit exilul în destin, iar alţii l-au investit cu o misiune 
asumată. Exilul poate fi o renaştere spirituală, însă atunci „exilul este patria scriitorului” 
3, după cum afirmă Elias Canetti. 

Capitolul II, Mitul homeric în secolul XX, constituie un capitol sintetic despre 
exil ca motiv literar în romanele lui Vintilă Horia, Dumitru Ţepeneag, Norman Manea şi 

                                                 
2 Cf. NEGRICI, Eugen, Literatura română sub comunism. Proza, Bucureşti, Editura 
        Fundaţiei PRO, 2003. 
. 
3 Apud Alin Genescu,  Interviu: Andrés Sorel, în „România literară”, Nr. 32. 2003, disponibil pe  
     http://www.romlit.ro/andrs_sorel, accesat în 13.05.2011. 
 

http://www.romlit.ro/andrs_sorel
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Gabriel Pleşea, încadraţi de Alain Vuillemin în literatura est-europeană a exilului, ea 
însăşi „exilată”, cenzurată sau interzisă, cunoscută abia după 1989, o literatură subterană, 
ca expresie a voinţei de a rezista moral, estetic sau politic împotriva dictaturii. Romanele 
despre exil din secolul XX reiau mitul homeric pentru a medita asupra exilului din 
perspectiva celor care au trăit exilul în totalitarism şi impun o perspectivă diferită de cea 
homerică asupra exilului. În ciuda traumei dezrădăcinării, exilul poate fi convertit în 
şansa de a trăi o nouă existenţă. Romanele lor despre exil aduc în prim plan figura 
emigrantului european ca personaj istoric proiectat în ficţiune. Personajele universului lor 
diegetic sunt alter ego-uri ale scriitorilor care au trăit ei înşişi trauma exilului, şocul 
dezrădăcinării. Deplasarea în alt spaţiu are drept consecinţă o redefinire a eului, care 
înseamnă devenire în spaţiul străin. Această devenire se operează involuntar sub semnul 
„spaimei de dispariţie”,   sintagmă folosită de Simon Harel, a destabilizării psihice prin 
deposedare de spaţiul natal, limbă, cultură, prin fragmentarea identităţii şi reconstruirea 
ei. Dincolo de trauma oricărui exil, se conturează o nouă imagine asupra exilului: un exil 
eliberator, şansa unei noi existenţe într-o ţară adoptivă, care presupune obligatoriu 
adoptarea unei noi limbi. Nostalgia întoarcerii este inseparabilă de memoria unui spaţiu 
geografic, afectiv şi cultural, obsedant, care se estompează în timp, pe măsură ce se 
operează apropierea de un alt spaţiu şi o altă limbă, care înseamnă şansa integrării.  
 Capitolul III, Exilul ca traumă şi iniţiere în romanele lui Vintilă Horia, Dumitru 
Ţepeneag, Norman Manea, Gabriel  Pleşea, analizează tipurile de exil şi valoarea 
iniţiatică a acestuia. În romanele lui Vintilă Horia, Dumitru Ţepeneag, Gabriel Pleşea, 
Norman Manea, exilaţii sunt intelectuali, scriitori, savanţi, artişti, alter ego-uri ale 
scriitorilor reali exilaţi din motive politice asupra cărora se transferă în ficţiune experienţe 
reale. La Vintilă Horia, exilaţii depăşesc barierele timpului istoric şi ale spaţiului, devin 
arhetipuri, pentru că experienţa lor reproduce una universală. Vintilă Horia se identifică 
cu fiecare din exilaţii săi asupra cărora transferă exilurile succesive pe care le-a trăit în 
Italia, Argentina, Spania, depăşind cadrul experienţei personale pentru a face din exil un 
simbol al condiţiei umane în spiritul lui Albert Camus. Predilecţia lui Vintilă Horia 
pentru eroi emblematici, simboluri ale exilului intelectualului în regimul totalitar 
comunist, se explică prin intenţia scriitorului de a mărturisi despre propria sa experienţă, 
care reiterează experienţe similare din perioade de sfârşit de ciclu istoric, de criză, care 
determină instaurarea de regimuri totalitare.  

Exilaţii lui Gabriel Pleşea aparţin epocii postbelice, fiind exilaţi politici, iar cei ai 
lui Ţepeneag aparţin unor valuri diferite ale exilului, dar mai ales emigraţiei din 
postcomunism. Dacă Vintilă Horia optează pentru personaje istorice cu valoare de 
simbol, la Gabriel Pleşea şi Dumitru Ţepeneag, personajele din exil sunt tineri visători 
obsedaţi de mirajul Occidentului, întruchipare a oricărui român care a trăit în totalitarism 
aceeaşi soartă, chiar dacă biografia personajelor ne trimite spre cea a scriitorului 
respectiv. Dincolo de biografic intuim aceeaşi intenţie de a demasca un regim totalitar, în 
care jocul pervers al puterii anihilează individul, strivindu-l prin represiune, sau de a 
dezvălui  dezrădăcinarea şi lupta pentru supravieţuire în spaţiul occidental. 

La Norman Manea, exilatul este scriitorul însuşi, personaj-narator-actor al 
întâmplărilor pe care le rememorează, pe fondul unor evenimente social-istorice ce 
afectează întreaga societate românească postbelică: deportarea evreilor români în timpul 
celui de al doilea război mondial, instaurarea comunismului în România postbelică, 
dictatura comunistă. Personajul actor sau martor, care se identifică cu scriitorul, cunoaşte 
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trei forme succesive de exil: deportarea în Transnistria în 1941, comunismul perceput ca 
exil interior, exilul exterior în America. Trecerea prin multiple cercuri ale infernului, care 
e exilul însuşi, generează trauma obsedantă în care personajul se închide involuntar, ea 
însăşi un exil definitiv, traumă de care exilatul nu se poate elibera. Indiferent de 
premisele exilului, exilatul e un dezrădăcinat într-o cultură străină, condamnat la alienare, 
un prizonier perpetuu al morţii sub diversele sale măşti, biologică, morală, psihologică, 
ideologică, măşti ale exilului însuşi.  

Capitolul IV, Identitate şi alteritate, defineşte şi inventariază succint formele 
identităţii şi ale alterităţii, înainte de a analiza pe texte de roman cele două concepte. 
Abordarea conceptului de alteritate se face din unghiuri diferite de Paul Ricoeur, Denise 
Jodelet, Emmanuel Lévinas, Maurice Merlau-Ponty, Derek Parfit, Radu Nedelcu, 
Solomon Marcus, Pierre Vernant, Julia Kristeva, Ştefan Vianu, Călin Dan, Ştefan 
Augustin Doinaş şi alţii. Dacă Emmanuel Lévinas insistă pe relaţia individului cu celălalt, 
deci pe alteritatea exterioară, însă doar în sens religios, ca apropiere de celălalt, aproapele 
nostru, prin iubire, Ştefan Vianu remarcă limitele teoriei lui Lévinas, atrăgând atenţia 
asupra unui adevăr: istoria şi politicul instalează eul în social lezându-i libertatea şi 
conducând la percepţia celuilalt ca un străin. Exilatul din orice ţară este perceput în 
spaţiul adoptiv ca un străin incomod, străin prin îndepărtare geografică, dar şi mentală, 
culturală.4 Întâlnirea cu celălalt, străinul, exilatul, este în esenţă o întâlnire a două 
alterităţi în spaţiul fragil şi provizoriu al ospitalităţii, după cum afirmă Julia Kristeva în 
Tocată şi fugă pentru străin. Există însă şi şansa de a descoperi o nouă perspectivă asupra 
lumii, un alt fel de apropiere, apropierea de Dumnezeu, care se revelă omului mai ales în 
exil, dând sens suferinţei sale. Trauma exilatului, parcursul său existenţial christic duc la 
înălţare spirituală şi mântuire într-o altă lume. Finitudinea omului, moartea sa biologică, 
nu mai apar ca un spectru înfiorător, ci ca o etapă spre altceva. În acest sens interpretăm 
metanoia lui Ovidiu, personajul lui Vintilă Horia,  o alteritate radicală de natură 
metafizică. Cât priveşte alteritatea interioară, fiecare devine conştient de feţele eului 
multiplu, dacă se raportează la spaţiu şi timp. Maturizarea presupune conştientizarea unei 
schimbări inerente nu doar de natură fizică, ci şi mentală, psihică, spirituală. Norman 
Manea ilustrează drama evreităţii ca alteritate radicală. Conştiinţa alterităţii în propria sa 
ţară e percepută după primul exil în lagăr, prin dubla sa apartenenţă, care îl 
marginalizează, iar scindarea identităţii e resimţită ca o dedublare involuntară a eului. 
Masca străinului i se aplică pe chip împotriva voinţei, stigmatul Holocaustului, cu care 
convieţuieşte în exilul interior şi exterior. 

În capitolul V, Deconstrucţia mitului occidental, proiecţia mitică a spaţiului 
occidental european sau american din mentalul individual al românului e deconstruită de 
scriitorii români din exil. Vintilă Horia reface atmosfera crepusculară a Veneţiei din 
secolul XVII, în care valorile etice ale spaţiului românesc se confruntă cu imoralitatea 
spaţiului occidental. Dumitru Ţepeneag îşi poartă personajele prin spaţii culturale diferite 
din Europa sau America, două continente diametral opuse ca mentalitate. Spaţiul 
american, ca topos al exilului e prezent în romanele lui Norman Manea şi Gabriel Pleşea, 
doi scriitori români exilaţi la New York. Ambii scriitori persiflează mitul american, 
dezvăluie paradoxurile lumii americane, conglomeratul multietnic şi multilingvistic, 
şocant şi alienant pentru exilaţi, precaritatea, incertitudinea, anonimatul, solitudinea, 
dezrădăcinarea lingvistică şi culturală. 
                                                 
4 Vezi Alteritate, „Secolul 21”, nr. 1-7/2002. 
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Europa şi America au creat în imaginarul social mituri edenice, însă diferenţa ţine 
de paradigmă. Europa  e percepută ca spaţiu al spiritualităţii, iar America al 
pragmatismului economic, un Eldorado voltairian pentru emigranţii din lumea întreagă. 
Parisul, centru spiritual, e concurat de New York, centru material. Scriitorul regăseşte 
liantul comun între cele două lumi, emigraţia ce modifică treptat atmosfera şi 
uniformizează, apropiind cele două „terre d’accueil”, pământuri primitoare şi 
asimilatoare de culturi. De aceea, periferia new-yorkeză se aseamănă cu cea pariziană nu 
doar prin pitorescul etnic şi lingvistic, dar mai ales prin marginalizare şi probleme rasiale, 
prin promiscuitate şi degradare. Mitica Europă spre care aspiră exilaţii evadaţi din 
regimuri totalitare sau din postcomunism se descompune şi se reconstruieşte în era 
globalizării sub semnul relativităţii. Diferenţele culturale persistă, se întrepătrund, se 
estompează, sunt uneori eronat percepute în diversitatea de identităţi care coexistă 
asimilând alteritatea.  

Capitolul VI,  Paradoxuri ale întoarcerii în Ithaca. Exilul după exil, este un 
capitol despre întoarcere în România postcomunistă, ca terapie a traumei exilului. Prin 
întoarcere, nostalgia trecutului şi a identităţii pierdute dispar teoretic, nu şi în planul 
realităţii istorice sau în plan psihic. Se stinge nostalgia spaţiului natal, nu prin extazul 
întoarcerii acasă ca la eroul lui Homer, ci prin eşecul acesteia, datorită imposibilităţii de a 
recupera un timp istoric şi psihologic legat de un topos ce aparţine trecutului, din cauza 
alterităţii. Întoarcerea reală a exilatului în ţara de origine îl pune în situaţia paradoxală de 
a se simţi străin în propria ţară, în care se întoarce purtat de sentimentul de nostalgie. 
Întoarcerea nu înseamnă reintegrare în spaţiul de origine, dimpotrivă, exilatul se 
confruntă cu alteritatea unui spaţiu modificat de timp, cu paradoxul de a fi şi a nu fi în 
spaţiul natal. E o alteritate diferită de cea resimţită în exil. Exilatul reface experienţa 
dublei alterităţi, exterioare şi interioare, de data aceasta în sens invers, în spaţiul de 
origine, nu în cel al exilului. 

Întoarcerea  reprezintă momentul conştientizării de către exilat că nu mai aparţine 
spaţiului de odinioară, ci noului spaţiu al exilului, devenit acasă, oricât ar părea de 
straniu. În primul rând, îl desparte de România postcomunistă o experienţă de viaţă în alt 
loc, dar şi un sentiment de apartenenţă la noul spaţiu care l-a acceptat, prin limba 
adoptată în exil şi noua sa identitate. În plus, exilul l-a modificat mental şi psihic, i-a 
creat alte deprinderi cotidiene, l-a obligat să se adapteze chiar şi parţial culturii din spaţiul 
occidental, pentru supravieţuire. Exilul devine definitiv în postcomunism, determinat de 
deziluzia trăită la revenirea temporară în Ithaca. Decepţia amară a revenirii sporadice, ce 
determină întoarcerea în ţara adoptivă, e cauzată de decalajul imposibil de recuperat între 
timpul istoric şi timpul psihologic, afectiv, între două mentalităţi diferite care le-a 
fragmentat identitatea în exil.  

Capitolul XVII, Premise şi autoficţiune în literatura exilului, încadrează 
romanele despre exil ale scriitorilor analizaţi în sfera autoficţiunii, pe baza unor concepte 
teoretizate de critica franceză, stabilind în acelaşi timp specificul fiecărei autoficţiuni: 
autoficţiune autobiografică la Norman Manea, autospeculară şi fantastică la Dumitru 
Ţepeneag, intrusivă la Gabriel Pleşea. 

 
Concluziile 
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Cercetarea noastră, focalizată pe romanele despre exil, nu vizează proporţia dintre 
autobiografie şi ficţiune în proza romanescă analizată, deşi lectura acestora relevă 
prezenţa codificată, transparentă sau directă a autorului în ficţiune. Romanele despre exil 
ale lui Vintilă Horia, Dumitru Ţepeneag, Gabriel Pleşea, Norman Manea ne interesează, 
pe de o parte, din perspectiva problematicii exilului reflectat în diegeză: context şi 
motivaţie, dislocare identitară, traumă şi eliberare. Pe de altă parte,  literatura ca memorie 
a unui timp istoric distorsionant, ca posibilitate de meditaţie asupra condiţiei umane a 
intelectualului în secolul XX. 

La confluenţa dintre realitate istorică şi proiecţie literară, paradigma exilului se 
construieşte din lumea antică până în secolul XXI. Mitul homeric al exilului antic, ca mit 
european fondator, transgresează secolele şi se întâlneşte cu exilul real al scriitorului 
exilat din antichitate (poetul Ovidiu) până în secolul XX (Vintilă Horia, Dumitru 
Ţepeneag, Gabriel Pleşea, Norman Manea), continuându-se până în secolul XXI, nu doar 
prin scriitorii menţionaţi, ci, în general, prin intelectualii din a II-a jumătate a secolului 
XX, risipiţi pretutindeni în lume, care îşi continuă exilul după încetarea motivelor 
primare ale acestuia. Omul dezrădăcinat în exil, traumatizat la începutul exilului, se 
reconstruieşte identitar în noul spaţiu, chiar dacă continuă să se simtă străin printre 
străini, e condiţia supravieţurii, indiferent dacă supravieţuirea înseamnă ratare ca la 
personajele lui Dumitru Ţepeneag sau împlinire a destinului ca la personajele lui Norman 
Manea sau ale lui Gabriel Pleşea. Exilatul nu va fi identic cu un nativ occidental, însă 
realizează că „individul nu trăieşte o tragedie piezându-şi cultura de origine, cu condiţia 
de a dobândi o alta”.5 Chiar integrat, exilatul nu poate anula complet esenţa sa primară. 
Acesta trăieşte experienţa ieşirii din limitele culturii sale naţionale şi deschiderii spre o 
altă cultură, devine bicultural.  

Analiza romanelor confirmă încadrarea scriitorilor Vintilă Horia, Gabriel Pleşea, 
Norman Manea, Dumitru Ţepeneag în descendenţa unor modele moderne ale secolul XX 
: Marcel Proust, Franz Kafka, James Joyce. Pe de altă parte, demonstrează tendinţa de 
sincronizare cu evoluţia literaturii secolului XX pe mai multe direcţii. În plan tematic, o 
revenire spre traume personale generate de exil care, prin experienţa individuală, 
recuperează traume colective ale secolului XX, determinate de evenimente istorice şi de 
ideologii deviante în plan social: fascismul, comunismul, războiul, holocaustul. Acest 
fapt explică autoreferenţialitatea romanelor, focalizarea pe experienţe de viaţă personale 
transpuse în ficţiune dintr-o nevoie interioară de a recupera destine individuale din masa 
anonimă şi de a reflecta asupra sensului existenţial şi a condiţiei intelectualului la finele 
secolului XX, începutul secolului XXI. La nivel de tehnică narativă, dislocarea temporală 
explicabilă prin fluxul amintirilor impune un roman de tip mozaic, în care coexistă 
prezent şi trecut într-o aparentă dezordine, deoarece însăşi alternanţa temporală trecut-
prezent reprezintă un factor de structurare a substanţei tematice. În plan filozofic, 
ontologicul generează în permanenţă reflecţii asupra experienţelor trăite, ceea ce imprimă 
romanului un substrat reflexiv, concretizat uneori în pagini eseistice care alternează cu 
naraţiunea, cu tendinţa de a o limita în favoarea meditaţiei. Focalizarea viziunii pe 
personajul-narator-martor al evenimentelor istorice sau pe un personaj alter ego, care 
preia în ficţiune biografia scriitorului, transformă romanul în meditaţie asupra propriul 
eu, într-o încercare de recuperare a sinelui, înscriind literatura exilului în contextul 
contemporan al evoluţiei literaturii spre ceea ce critica franceză actuală numeşte 
                                                 
5 Ibidem, p. 27.  



 14

„literatura sinelui”. În felul acesta un nou liant între romanele scriitorilor din exil devine 
posibil, autoreferenţialitatea într-o nouă formă a genului biografic, autoficţiunea, care 
presupune ficţionalizarea eului biografic într-o naraţiune homodiegetică, în care autorul 
revine în propriul text ca personaj-narator-martor.  

Se impune, de asemenea, o  situarea a scriitorilor analizaţi în contextul în care a 
evoluat literatura română contemporană de la modernism la postmodernism, ca ultima 
fază a modernităţii.6 Dintre trăsăturile postmodernismului cele mai multe se regăsesc în 
romanele lui Dumitru Ţepeneag, apoi la Norman Manea, în proporţie mai mică la Vintilă 
Horia şi Gabriel Pleşea. Primii doi scriitori sunt asociaţi parţial de critici 
postmodernismului. Îl situăm pe Norman Manea mai degrabă la limita dintre modernism 
şi postmodernism, chiar dacă există elemente postmoderne în romanele sale. Dumitru 
Ţepeneag, pe care Nicolae Bârna, Ion Simuţ, Daniel Cristea-Enache nu ezită a-l încadra 
în postmodernism7, este asimilat postmodernismului, datorită textualismului său. Ambii 
scriitori aparţin unor generaţii mai vechi şi au rămas consecvenţi formulei narative 
dinainte de exil, tendinţa spre autobiografie la Manea şi onirismul la Ţepeneag. Vintilă 
Horia şi Gabriel Pleşea aparţin modernismului.  

Autoreflexivitatea şi orientarea spre autobiografie, specifică scriitorilor analizaţi, 
e una din direcţiile de evoluţie ale romanului românesc în deceniul ‘7, perioadă pe care 
Norman Manea, Gabriel Pleşea şi Dumitru Ţepeneag au trăit-o în România. S-ar putea 
afirma că în exil scriitorii români au continuat să practice o formulă narativă deja 
experimentată. Reorientarea literaturii franceze spre „literatura eului” spre finele 
secolului XX, prin scrierile unor exilaţi de origini diferite, constituie contextul literar în 
care se integrează şi autoficţiunile scriitorilor români din exil, care îşi ficţionalizează 
destinul de exilaţi. Aceştia nu inventează formule narative noi, ci revin în postcomunism 
la cele vechi, favorizaţi de tendinţa scriitorilor de pretutindeni de a face din scris o 
mărturie despre experienţele bulversante ale secolului XX, prin căutarea propriei lor 
identităţi. 
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     disponibil pe http://www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=6457, accesat în 23.02.2012 ; Nicolae 
     Bârna,  Dumitru Ţepeneag: opera prozastică în raccourci, în „Observator cultural”,  Nr. 565,  
     04.03.2011,     disponibil pe http://www.observatorcultural.ro/Dumitru-Tepeneag-opera-prozastica-in-       
raccourci*articleID_18815-articles_details.html 
 
 

http://www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=6457
http://www.observatorcultural.ro/Dumitru-Tepeneag-opera-prozastica-in-%20%20%20%20%20%20%20raccourci*articleID_18815-articles_details.html
http://www.observatorcultural.ro/Dumitru-Tepeneag-opera-prozastica-in-%20%20%20%20%20%20%20raccourci*articleID_18815-articles_details.html
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2. DIMOV, Leonid, ŢEPENEAG, Dumitru, Momentul oniric. Antologie îngrijită de        
Corin  Braga, Bucureşti, Cartea Românească, 1997. 
3. ELIADE,  Mircea, Huliganii. Ediţie îngrijită şi cuvînt înainte de Mircea Handoca, 
Bucureşti, Editura Rum-Irina, 1992. 
4. FRAYN, Michael, Les espions. Traduit de l’anglais par Pierre Charras, Gallimard, 
2004. 
5. HOMER, Odiseea. Traducere de George Murnu, Bucureşti, Editura Univers, 1971. 
6. HORIA, Vintilă, Salvarea de ostrogoţi. Prigoniţi-l pe Boetius. În româneşte de Ileana 
Cantuniari, Craiova, Editura Europa, 1993. 
7. HORIA, Vintilă, Cavalerul resemnării, roman. Traducere din limba franceză de Ileana 
Cantuniari. Postfaţă de Monica Nedelcu, Craiova, Editura Europa, 1991. 
8. HORIA, Vintilă, Dumnezeu s-a născut în exil. Postfaţă de Daniel-Rops. Studiu de 
Monica Nedelcu. Note bibliografice de Ion Deaconescu, Craiova, Editura Europa, 1990. 
9. HORIA, Vintilă, Un mormânt în cer. În româneşte de Mihai Cantuniari şi Tudora 
Şandru Olteanu, Bucureşti, Editura Eminescu, 1993. 
10. HORIA, Vintilă, Moartea morţii mele. Ediţie îngrijită de Mircea Popa, Cluj-Napoca, 
Editura Dacia, 1999. 
11. HORIA, Vintilă, Moartea morţii mele. Ediţie a II-a revăzută şi adăugită. Ediţie 
îngrijită şi prefaţă de Mircea Popa, Cluj-Napoca, Editura Dacia XXI, 2011. 
12. JOYCE, James, Ulise. Traducere de M. Ivănescu, Bucureşti, Editura Venus, 1992. 
13. KUNDERA Milan, L’Ignorance, Paris, Gallimard, 2003. 
14. KUNDERA, Ignoranţa. Traducere din franceză de Emanoil Marcu, Bucureşti, 
Humanitas, 2006. 
15. MANEA, Norman, Întoarcerea huliganului. Ediţia a II-a. Postfaţă de Matei 
Bucureşti, Polirom, 2006. 
16.  MANEA, Norman, Vizuina, Iaşi, Polirom, 2009. 
17.  MANEA, Norman, Fericirea obligatorie. Ediţia a II-a, Iaşi, Polirom, 2011. 
18. MANEA, Norman, Curierul de Est. Dialog cu Edward Kanterian, Iaşi, Polirom,  
2010. 
19. MANEA, Norman, Anii de ucenicie ai lui August Prostul, Bucureşti, Cartea 
Românească, 1979. 
20. MANEA, Norman, Pe contur, Bucureşti, Editura Cartea Românescă, 1984. 
21. MANEA, Norman, Casa mercului (Dialoguri), Bucureşti, Editura Hasefer, 1999. 
22. MANEA, Norman, Despre clovni: dictatorul şi artistul, Cluj, Biblioteca Apostrof, 
1997. 
23. MARAI, Şandor, Turneu la Bolzano. Traducere din limba maghiară şi note de 
Anamaria Pop, Bucureşti, Cartea veche, 2008. 
24. MARAI, Şandor, Moştenirea Eszterei. Traducere din limba maghiară şi note de 
Anamaria Pop, Bucureşti, Cartea veche, 2006. 
25. OVIDIU, Scrisori din exil. Tristele. Ponticele, Traducere de Theodor Naum, Prefaţă 
de Ion Acsan, Editura Gramar, Bucureşti, 2006. 
26. PLE ŞEA, Gabriel, Trilogia exilului, Bucuresti, Ed. Saeculum I.O, 2002. 
27. PLEŞEA, Gabriel, Destine întortocheate, Bucureşti, Editura Vestala, 2006. 
28. PLEŞEA, Gabriel, Imposibila reîntoarcere, Bucureşti, Editura Vestala, 1996. 
29. PLEŞEA, Gabriel, Marasmul românesc, Bucureşti, Editua Vestala, 2011. 
30. PLEŞEA, Gabriel, Corespondenţe din New York, Editura Vestala, 1999. 
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31. PLEŞEA, Gabriel, Concordia ca necesitate înţeleasă, Bucureşti, Editua Vestala, 
2001. 
32. PLEŞEA, Gabriel, Reporter la New York, Bucureşti, Editua Vestala, 2004. 
33. ROTH, Philip, Complexul lui Portnoy. Ediţia a II-a. Traducere şi note de George 
Volceanov, Iaşi, Polirom, 2011. 
34. ŢEPENEAG, Dumitru, Hotel Europa, Prefaţă şi curriculum vitae de Nicolae Bârna, 
Bucureşti, Editura 101+1 Gramar, 1999. 
35. ŢEPENEAG, Dumitru, Războiul literaturii nu s-a încheiat încă. Interviuri. 
Ediţieîngrijită de Nicolae Bârna, Bucureşti, Allfa, 2000. 
36. ŢEPENEAG, Dumitru, Întoarcerea fiului la sânul mamei rătăcite, Iaşi, Institutul 
european, 1993. 
37. ŢEPENEAG, Dumitru, Maramureş, Ed. Corint, Bucureşti, 2006. 
38. ŢEPENEAG, Dumitru, Un român la Paris. Pagini de jurnal, 1970-1972, 1973-1974, 
1977-1978, Bucureşti, Cartea Românească, 1997. 
39. ŢEPENEAG, Călătorie neizbutită, Bucureşti, Cartea Românească, 1998. 
40. ŢEPENEAG, Dumitru, La belle roumaine. Ediţia a II-a revăzută. Prefaţă de Laura 
Pavel, Bucureşti, Grupul editorial Art, 2007. 
41. ŢEPENEAG, Dumitru, Au pays de Maramureş. Roman traduit du roumain par Alain 
Paruit, Paris, POL, 2001. 
42. ŢEPENEAG, Dumitru, Pont des arts. Roman traduit du roumain par Alain Paruit,  
Paris, POL, 1998. 
43  ŢEPENEAG, Dumitru, Zadarnică e arta fugii, Bucureşti, Editura Albatros, 1991. 
44. ŢEPENEAG, Dumitru, Camionul bulgar. Şantier sub cerl liber, Iaşi, Polirom, 2010. 
45. ŢEPENEAG, Dumitru, Nunţile necesare. Ediţia a III-a revăzută, însoţită de un dosar 
de receptare critică. Prefaţă de Octavian Şoviani, Bucureşti, Editura Art, 2008. 
          
         
 
 
B. ENCICLOPEDII ŞI DICŢIONARE 
 
 
1. BĂILEŞTEANU, Fănuş, Personalităţi culturale româneşti din străinătate, Dicţionar, 
Bucureşti, România Press, 1999. 
2. CHEVALIER, Jean, GHEERBRANT, Alain, Dicţionar de simboluri. Mituri vise, 
obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere, Vol. 1, A-D, Bucureşti, Editura Artemis, 
1994. 
3. CHEVALIER, Jean, GHEERBRANT Dicţionar de simboluri, Vol. 2, E-O, Bucureşti, 
Editura Artemis, 1994. 
4. CHEVALIER, Jean, GHEERBRANT Dicţionar de simboluri, Volumul 3, P-Z, 
Bucureşti, Editura Artemis, 1995. 
5.  CHIŢIMĂ, I. C, DIMA, Alexandru, Dicţionar cronologic. Literatură română,  
Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979. 
6. EVSEEV, Ivan, Enciclopedia simbolurilor religioase şi arhetipurilor culturale, 
Timişoara, Arhiepiscopia Timişoarei, 2007. 
7. EVSEEV, Ivan, Dicţionar de simboluri, Bucureşti, Editura Vox, 2007. 
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8. MANOLESCU, Florin, Enciclopedia exilului 1945-1989, Bucureşti, Editura  
Compania, 2003. 
9. MARCU, Florin, Dicţionar de neologisme, Bucureşti, Editura Albatros, 1986. 
10. MĂRĂNDUC, Cătălina, Dicţionar de scriitori români, Bucureşti, Editura Lueman, 
2007. 
11. POP, Ion, Dicţionar analitic de opere literare, vol. I, II, III, IV, Cluj-Napoca, Casa 
Cărţii de Ştiinţă, 2003, 2004. 
12. POP, Ion, Dicţionar analitic de opere literare româneşti. Coordonare şi revizuire Ion 
Pop, Cluj-Napoca, Casa cărţii de ştiinţă, 2007, vol. I, II, N-Z. 
13. SASU, Aurel, Dicţionarul scriitorilor români din Statele Unite şi Canada, Bucureşti, 
Editura Albatros, 2001. 
14. SECHE, Mircea, Luiza, PREDA, Irina, Dicţionar de sinonime, Bucureşti, Editura 
Ştiinţifică şi Encicloprdică, 1985.   
15. ZACIU, Mircea, PAPAHAGI, Marian, SASU, Aurel, Dicţionarul scriitorilor  
români, Bucureşti Editura Albatros, M-Q, 2001, R-Z, 2002. 
16. ZACIU, Mircea, PAPAHAGI, Marian, SASU, Aurel, Dicţionarul esenţial al 
scriitorilor români, Bucureşti, Editura Albatros, 2000. 
17. *** Dicţionarul explicativ al limbii române, Bucureşti, Editura Univers, Academia   
Română, Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan”,  Ediţia a II-a, 1998. 
18. *** Dictionnaire des idées, Encyclopedia universalis, vol.1 şi 2, France, 2005. 
 
 
C. ESTETICĂ, CRITICĂ, TEORIE ŞI ISTORIE LITERARĂ 
 
 
1. ÎN VOLUME: 
 
 
1.  ALEXANDRESCU, Sorin, Identitate în ruptură,  Bucureşti, Editura Univers, 2000. 
2. ANDRONESCU, C. Şerban, Eseuri.Anchete. Anii ’80. Aspecte văzute din exil prin 
paginile revistei New York Spectator, Bucureşti, Editura Biblioteca Bucureştenilor,  
2001. 
3. ANGHELESCU, Mircea, Cămaşa lui Nessus, Bucureşti, Cartea Românească, 2000. 
4. ANGHELESCU, Mircea, Mistificaţiuni. Falsuri, farse, apocrife, pastişe,  pseudonime  
şi alte mistificaţii în literatură, Bucureşti, Compania, 2008. 
5. ANTOHI, Sorin, Utopica. Studii asupra imaginarului social, Bucureşti, Editura 
ştiinţifică, 1991. 
6. BACHELARD, Psihanaliza focului. Traducere de Lucia Ruxandra Munteanu, 
Bucureşti, Editura Univers, 2000. 
7. BACHELARD, Gaston, Pământul şi reveriile odihnei. Eseu asupra imaginilor   
intimităţii. Traducere, note şi postfaţă de Irina Mavrodin, Bucureşti, Editura Univers, 
1999. 
8. BACHELARD, Gaston, L’air et les songes. Essai sur l’imagination du mouvement, 
Paris, Editions José Corti, 1990. 
9. BACHELARD, Gaston, L’eau et les rêves, Essai sur l’imagination de la matière,  
Paris, Editions José Corti, 1942. 
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10. BACHELARD, Gaston, Poetica reveriei. Traducere din limba franceză de Luminiţa 
Băileanu. Prefaţă de Mircea Martin, Piteşti, Paralela 45, 2005. 
11. BACHELARD, Gaston, La Poétique de l'espace, Paris, PUF, 2007. 
12. BAHTIN, Mihail, Probleme de literatură şi estetică. Traducere de Nicolae Iliescu. 
Postfaţa de Marian Vasile Bucureşti, Editura Univers, 1982. 
13. BAKHTINE, Mikhail, Esthétique et théorie du roman. Traduit de russe par Daria 
Olivier. Préface de Michel Aucouturier, Paris, Gallimard, 1975. 
14. BARTHES, Roland, Le Plaisir du texte, Paris, Seuil, 1973. 
15. BAUDRILLARD, Jean Marc Guillaumme, Figuri ale alterităţii. Traducere de 
Ciprian Mihali, Piteşti, Editura Paralela 45, 2002. 
16. BÂRNA, Nicolae, Dumitru Ţepeneag, Cluj, Biblioteca Apostrof, 2007. 
17. BÂRNA, Nicolae, Dumitru Ţepeneag. Introducere într-o lume de hârtie, Bucureşti, 
Editura Albatros, 1998. 
18. BEHRING, Eva, Scriitori români din exil. 1945-1989. Traducere din limba germană 
de Tatiana Petrache şi Lucia Nicolau, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale 
Române, 2001. 
19. BESANCON, Guy,  L’écriture de soi, Paris, L’Hartman, 2002. 
20. BESSIERE, Jean, PAGEAUX Daniel-Henri, DAYRE Enric, Formes et imaginaire du 
roman. Perspectives sur le roman antique, médiéval, classique, moderne et 
contemporain, Paris, Honoré Champion éditeur, 1998. 
21. BESSIERE, Jean, L’autre du roman et de la fiction, Paris, Lettres modernes, 1997. 
22. BETEA, Lavinia, Mentalităţi şi  remanenţe comuniste, Bucureşti, Nemira, 2005. 
23. BERNIER, Sylvie, Les héritiers d’Ulysse. Essais, Québec, Editions Lanctôt, 2002. 
24. BLANC, Jean Charles, Mitologia indiană. Traducere Rodica Chiriacescu, Bucureşti, 
Meteor Press, 2004. 
25. BLANCHOT, Maurice, Spaţiul literar. Traducere şi prefaţa de Irina Mavrodin, 
Bucureşti, Editura Univers, 1980. 
26. BOCŞAN, Nicolae, MITU, Sorin, NICOARĂ,Toader, Identitate şi alteritate, Vol. II, 
Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1998. 
27. BOIA, Lucian, Pentru o istorie a imaginarului. Traducere din limba franceză de 
Tatiana Mochi, Bucureşti, Humanitas, 1998. 
28. BOIA, Lucian, Mitologia ştiinţifică a comunismului. Traducere din franceză de autor, 
Bucureşti, Humanitas, 2011. 
29. BOLDEA, Iulian, Scriitori români contemporani, Târgu Mureş, Editura Ardealul,  
2002. 
30. BORBELY, Ştefan, Cercul de graţie, Piteşti-Bucureşti, Editura Paralela 45, 2003. 
31. BRAGA, Corin, Du paradis perdu à l’antiutopie aux XVIe-XVIIIe siècles, Paris, 
Editions classiques Garnier, 2010. 
32. BRAGA, Corin, Psihobiografii, Iaşi, Polirom, 2011. 
33. BRAGA, Mircea, Geografii instabile, Sibiu, Imago, 2010.  
34. BRAGA, Mircea, Critică şi poetică literară. De la teorie la metodă, Alba Iulia,  Seria 
Didactica, 2005. 
35. BRAGA, Mircea, Pe pragul criticii, Sibiu, Editura Transpress, 1992.  
36. BRAGA, Mircea, Replieri interpretative, Sibiu, Imago, 2003. 
37. BREBAN, Nicolae, Spiritul românesc în faţa unei dictaturi. Ediţa a III-a. Prefaţă de 
Ovidiu Pecican, Bucureşti, Ideea Europeană, 2005. 
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38. BRICOURT, Bernadette, Le regard d’Orphée. Les mythes littéraires de l’Occident, 
Paris, Editions du Seuil, 2001. 
39. BRUNEL, Pierre, Miturile secolului XX. Traducere de Sanda Oprescu, Bucureşti, 
Univers şi  Image, 1999. 
40. BRUNNEL, Pierre, Le mythe de la métamorphose, Paris, Editions José Corti, 2004. 
41. BUCIU, Marian Victor, Ţepeneag. Între onirism, textualism, postmodernism, 
Craiova, Editura Aius, 1998. 
42. BUCUR, Romulus, Imaginea de sine a evreului român: Mihail Sebastian şi N.  
Steinhardt, Teză de doctorat, Universitatea Dunărea de jos. Facultatea de litere, Galaţi, 
2009. 
43.  CAILLOIS, Roger, Le mythe et l’homme, Paris, Gallimard, 1986. 
44. CALAFETEANU, Ion, Exilul românesc. Erodarea speranţei. Documente (1951-
1975), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003. 
45. CANNONE, Belinda, Narrations de la vie intérieure, Paris, Presses Universitaires de 
France, 2001. 
46. CORDOŞ, Sanda, În lumea nouă, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2003. 
47. CARRON, Jean Pierre, Ecriture et identité. Pour une poétique de l’autobiographie. 
Préface de Jacques Garelli, Sitars, Editions Ousia, 2002. 
48. CĂLINESCU, Matei, Reflecţii despre „Întoarcerea huliganului”, în Norman Manea, 
Întoarcerea huliganului , Ediţia a II-a. Postfaţă de Matei Călinescu,  Iaşi, Editura  
Polirom, 2006. 
49. CĂRTĂRESCU, Mircea, Postmodernismul românesc. Postfaţă de Paul Cornea,  
Bucureşti, Humanitas, 1999. 
50. CERNAT, Paul, MANOLESCU, Ion, MITCHIEVICI, Angela, STANOMIR, Ioan,  
Explorări în comunismul românesc, Vol. I, Iaşi, Polirom, 2004. 
51. CESEREANU, Ruxandra, Gulagul în conştiinţa românească. Memorialistica şi  
literatura închisorilor şi lagărelor comuniste. Eseu de mentalitate. Ediţia a II-a revăzută 
şi adăugită, Iaşi, Polirom, 2005. 
52. CAMPAN, Diana, Singurătăţi suprapuse. Studii de literatură comparată, Sibiu,  
2004. 
53. CHIHAIA, Scrieri din ţară şi din exil, Bucureşti, Editura Paideia, 2007. 
54. CHIANTARETTO, Jean François, L’écriture de soi peut-elle dire l’histoire?, Paris, 
Bibliothèque Centre Pompidou, 2002. 
55. CIMPOI, Mihai, O istorie deschisă a literaturii române. Ediţia a II-a, Galaţi, Editura  
Porto-franco, 1991. 
56. CONSTANTINESCU, Silvia, Exil, oameni şi idei, Bucureşti, Editura Curierul 
Românesc, 1995. 
57. CORBU, Daniel, Postmodernism şi postmodernitate în România de azi, Iaşi, 2008. 
58. CORBU, Daniel, Postmodernismul pe înţelesul tuturor. Ediţia a II-a, nerevăzută şi 
neadăugită, Iaşi, Princeps Edit, 2004. 
59. CORDOŞ, Sanda, În lumea nouă, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2003. 
60. CORNEA, Paul, Introducere în teoria lecturii, Bucureşti, Editura Minerva, 1988. 
61. COSMA, Anton, Romanul românesc contemporan 1945-1989, Cluj-Napoca, Presa   
Universitară   Clujeană, 1998. 
62. COUTURIER, MAURICE, La Figure de l’auteur,   Paris, Seuil, 1995. 
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63. CROCE, Benedetto, Estetica. Privită ca ştiinţă a expresiei şi lingvistică 
generală.Teorie şi istorie. Traducere Dumitru Trancă. Studiu introductiv Nina Façon, 
Bucureşti, 1971. 
64. DIACONU, Marin, Estetică şi moralitate. Culegere de studii şi profil spiritual. 
Îngrijit de Marin Diaconu, Bucureşti, Editura Crater, 1998. 
65. DOIRON, Normand, L’Art de yoyeger, Paris, Les Presses de l’Université Laval,  
Paris, 1995. 
66. DUFRENNE, Mikel, Fenomenologia experienţei estetice. Cuvânt înainte şi traducere 
de Dumitru Matei, Vol. I, Bucureşti, Editura Meridiane, 1976. 
67. DUFRENNE, Mikel, Fenomenologia experienţei estetice. Cuvânt înainte şi traducere 
de Dumitru Matei, Vol. II, Bucureşti, Editura Meridiane, 1976. 
68. DUMITRESCU, Vasile, O istorie a exilului românesc (1944-1989), în eseuri,  
articole, scrisori, imagini. Selecţia textelor, îngrijirea ediţiei, indice de nume, cuvânt 
introductiv Victor Frunză. Bucureşti, Editura Victor Frunză, 1997. 
69. DURAUX, Rosa, MONTANDON, Alain, Emigration et retour,  Clermont-Ferrand, 
CRLMC-Université Blaise-Pascal, 1999. 
70. DURAND, Gilbert, De la mithocritique à la mithanalyse, Paris, Dunod, 1992. 
71. DURAND, Gilbert, Introduction à la mythodologie: mythes et sociétés, Paris,   
Editions Albin Michel, 1996. 
72. DURAND, Gilbert, Introducere în mitodologie. Mituri şi societăţi. În româneşte de 
Corin Braga, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2004. 
73. DURAND, Gilbert, Structurile antropologice ale imaginarului. Introducere în  
arhetipologia generală. Traducere de Marcel Aderca. Postfaţă de Cornel Mihai  Ionescu, 
Bucureşti, Editura Universul Enciclopedic, 2000. 
74. ELIADE, Mircea, Pentru o bibliografie a pribegiei, în Profetism românesc,  
Bucureşti, Editura „Roza vânturilor”, 1990. 
75. ELIADE, Mircea, Împotriva deznădejdii, Bucureşti, Humanitas, 1992. 
76. ELIADE, Mircea, Eseuri, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991. 
77. EMPSON, William, Şapte tipuri de ambiguitate. Traducere, prefaţă şi note Ileana  
Verzea, Bucureşti, Editura Univers, 1981. 
78. FAINSILBER, Liliane, Lettres à un nouveau venu au champs de la psychanalyse, 
Lettre 40, Une lecture d’Ulysse, celui de Joyce, janvier 2009, în HEUTSCH, Thierry,  Le 
Temps aboli. L’Occident et ses grands récits, Editions Bréal, Montréal, Presses 
universitaires de Montréal, 2008. 
79. FICEAC, Bogdan, Cenzura comunistă şi formarea omului nou. Prefaţă de Daniel  
Barbu. Postfaţă de Petru Ignat, Bucureşti, Editura Nemira, 1999. 
80. FILITTI, Georgeta, Vocile exilului,  Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1998. 
81. FIRAN, Florea şi POPA, Constantin. M, Literatura diasporei. Antologie comentată, 
Editura Poesis, Craiova, 1996. 
82. FLORESCU, Nicolae, Întoarcerea proscrişilor-reevaluări critice ale exilului,  Editura 
Jurnalul literar, 1998. 
83. FLORIAN, Mirela, POPESCU, Ioana, Între patrii, mărturii despre identitate şi exil,  
Bucureşti, Polirom, 2008. 
84. FORDHAM, Frieda, Introducere în psihologia lui Jung. Traducere, eseu introductiv  
şi note de dr. Leonard Gavriliu, Bucureşti, Editura, IRI, 1998. 
85. GODEAU, Florence, Les désarois du moi, Tübingen,  Max Niemeyer Verlag,  1995. 
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86. GÂNSCĂ, Crenguţa, Vintilă Horea. Al zecelea cerc, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 
2001. 
87. GENETTE, Palimpsestes. La Littérature au second degré, Paris, Seuil, 1982.  
88. GENETTE, Gérard, Métalepse. De la figure à la fiction, Paris, Seuil,  2004. 
89. GILBERT, Katharine Evrett şi KUHN, Helmut, Istoria esteticii. Ediţie revăzută şi 
adăugită. În româneşte de Sorin Mărculescu. Prefaţă de Titus Mocanu, Bucureşti, Editura 
Meridiane, 1972. 
90. GIOVANNI, Augustin, Ecritures et exil, Paris, Hartman, 2006. 
91. GIRARDET, Raoul, Mituri şi mitologii politice. Traducere de Daniel Dimitriu. 
Prefaţă de Gabriela Adameşteanu, Iaşi, Institutul european, 1997. 
92. GLODEANU, Gheorghe, Incursiuni în literatura diasporei şi a desidenţei,    
Bucureşti, Libra, 1999. 
93. GRINBERG, Leon, GRINBERG, Rebeca, Psychologie du migrant et de l’exilé. 
Traduit de l’espagnol par Mireille Ndaye Ba avec la collaboration de Yvette et Claude 
Legrand, Lyon, Césura Lyon Edition, 1986. 
94. HOLBAN, Ioan, Istoria litreraturii române contemporane, Critică, eseistică,   
memorialistică, Vol. III, Iaşi, Tipo Moldova, 2008. 
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file://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/dan/Desktop/exil%20nou/Exilul%20ro
manesc%20«%20Memorie,%20libertate,%20moderaţie.mht, accesat în 2.08. 2011. 
172.***Rezistenţa-armată-anticomunistă, disponibil pe 
http://www.scritube.com/istorie/Rezistenta-armata-anticomunist13856.php, accesat în 
4.04. 2011. 
173. ***  Partizanii români din Carpaţi în dosarele secrete ale cia, disponibil pe 
http://www.ziare.com/cultura/stiri-cultura/partizanii-romani-din-carpati-in-dosarele-
secrete-ale-cia-1041782), accesat în 4.04. 2011. 
174. ***  Rezistenţa armată anticomunistă în sud-estul munţilor Apuseni, disponibil pe 
http://www.revista22.ro/rezistenta-armata-anticomunista-in-sud-estul-muntilor-apuseni-i-
3321.html, accesat în 4.04. 2011. 
175.*** Obiectul de studiu al antropologiei culturale. Antropologie socială – 
antropologie culturalî. Caracterul interdisciplinar al antropologiei culturale, disponibil 
pe  
http://www.scritube.com/sociologie/Obiectul-de-studiu-al-antropol237181524.php, 
accesat în 16.04.2011. 
176.*** L'autofiction : une réception problématique, disponibil pe 
http://www.fabula.org/forum/colloque99/208.php, accesat în 21.10.2011. 
177.*** Gabriel Pleşea, disponibil pe 
http://www.nymagazin.com/arhiva/html/gabriel_plesea.html, accesat în 3.11.2011. 
178.*** Dumitru Ţepeneag, pe http://www.crispedia.ro/Dumitru_Tepeneag 
 

http://www.revistaluceafarul.ro/index.html?id=3466&editie=145
http://editionsdelatransparence.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=17
http://www.asymetria.org/modules.php?name=News&file=article&sid=183
http://www.religiologiques.uqam.ca/no10/wunen.pdf
http://cersipamantromanesc.wordpress.com/2010/09/14/care-este-diferenta-intre-stalinism-nazism-marxism-socialism-fascism-comunism/
http://cersipamantromanesc.wordpress.com/2010/09/14/care-este-diferenta-intre-stalinism-nazism-marxism-socialism-fascism-comunism/
http://www.cartidownload.ro/Diverse/417038/Dictionar_de_Motive_Si_Simboluri_Literare
http://www.cartidownload.ro/Diverse/417038/Dictionar_de_Motive_Si_Simboluri_Literare
http://www.scritube.com/istorie/Rezistenta-armata-anticomunist13856.php
http://www.ziare.com/cultura/stiri-cultura/partizanii-romani-din-carpati-in-dosarele-secrete-ale-cia-1041782
http://www.ziare.com/cultura/stiri-cultura/partizanii-romani-din-carpati-in-dosarele-secrete-ale-cia-1041782
http://www.revista22.ro/rezistenta-armata-anticomunista-in-sud-estul-muntilor-apuseni-i-3321.html
http://www.revista22.ro/rezistenta-armata-anticomunista-in-sud-estul-muntilor-apuseni-i-3321.html
http://www.scritube.com/sociologie/Obiectul-de-studiu-al-antropol237181524.php
http://www.fabula.org/forum/colloque99/208.php
http://www.nymagazin.com/arhiva/html/gabriel_plesea.html
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179.*** Psihologia personalităţii, disponibil pe  
http://psihoconsultanta.wordpress.com/discipline/psihologia-personalitatii, accesat în 
24.03. 2012. 
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