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Hortensia Papadat-Bengescu 

în contextul romanului european 
-Rezumat- 

 

Cuvinte-cheie: Hortensia Papadat-Bengescu, roman european, proza feminină, 

reflexivitate, autoreferenţialitate, biografie, „trup sufletesc”, „trup neîndoielnic”, 

arhitectură romanescă, cronotop, dandy, picaro, Străina 

 

Motivarea alegerii temei. Considerată de critica literară drept cea mai importantă 

prozatoare a literaturii române de început de secol XX,  receptată ca  autoare a unui roman  

dens, eclectic, total diferit de ceea ce reprezentase şi adusese în scenă proza românească de 

până la ea sau condamnată pentru „excesele” de lirism, pornografie sau patologie, Hortensia 

Papadat-Bengescu este, în ciuda unei biografii care i-a deservit constant preocupările literare şi 

nevoia contactelor cu marea literatură europeană, perfect sincronizată cu spiritul interbelic, 

poate mai mult decât au fost suratele sale mai privilegiate, dar cu nimic superioare ei, Martha 

Bibescu, Elena Văcărescu, Ana de Noailles.  

„ Începutul de veac îi prinde pe români pregătiţi să preîntâmpine cum se cuvine 

înnoirile ce se anunţă. Tot mai mulţi români tineri îşi fac studiile în capitala Franţei, tot mai 

mulţi artişti, scriitori, îndrăgostiţi de artă şi literatură pot fi întâlniţi prin cafenelele pariziene în 

căutarea acelui spirit al secolului care să-i scoată din anonimat şi să-i facă mai vizibili atât în 

ţara lor, cât şi în străinătate.”1, considera Mircea Popa, sintetizând tendinţa regăsită la 

majoritatea tinerilor români care au înţeles importanţa contactelor cu lumea şi cultura 

occidentală. Din păcate, la acea vreme, pentru Hortensia Papadat-Bengescu jocurile fuseseră 

făcute. Dorinţa eliberării de sub tutela părintească o va face să ia, în 1896, o decizie ce îi va 

marca întreaga existenţă: căsătoria, la 20 de ani, cu un magistrat o va lega, implacabil, de o 

familie numeroasă, fără preocupări sau înţelegere pentru literatură, cu un traseu ce a punctat, 

ani la rând, orăşele de provincie, fără viaţă literară şi culturală .  

Căsnicia nu va fi, aşa cum şi-a dorit, „poarta plecării spre larg”, ci „poarta îngustă spre 

viaţa curentă”, deficitară la capitolul romantism casnic şi sufocantă prin solicitantul statut de 
                                                   
1 Mircea Popa, De la est spre vest. Privelişti literare europene, Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2010, p. 269.  
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mamă a cinci copii. Îi va fi greu, dar nu imposibil să încline balanţa, într-o etapă ulterioară a 

vieţii sale, spre lumea literelor, iar porţile ce i s-au deschis la „Viaţa Românească” şi la 

„Sburătorul” au fost alternativa la posibilităţile pe care i le-ar fi putut oferi contactul direct cu 

literatura europeană. 

Demersul nostru se vrea a fi deopotrivă unul de tip recuperator şi de reabilitare a 

operei bengesciene într-un secol XXI în care Hortensia Papadat-Bengescu se află, din punctul 

de vedere al accesului elevilor la opera sa, într-un nemeritat „depou” al literaturii, iar din 

punctul de vedere al criticii literare, pe un raft secund, la categoria „deja citite şi deja 

discutate”. Precedată de două încercări anterioare- o lucrare de licenţă şi o lucrare de disertaţie- 

ce priveau literatura Hortensiei Papadat-Bengescu2, prezenta teză de doctorat s-a dorit a fi, 

iniţial, o lucrare mai apropiată, prin metodele specifice, de literatura comparată, propunându-şi 

să identifice afinităţile a trei mari prozatoare europene: Hortensia Papadat-Bengescu, Virginia 

Woolf şi Simone de Beauvoir.  

La sugestia domnului prof. univ.dr. Mircea Popa, căruia nu putem decât să-i 

mulţumim, am  decis deschiderea perspectivei şi renunţarea la un demers care ar fi fost, din 

start, restrictiv şi, în mod evident, nedrept şi defavorabil prozatoarei române. Un stimul a fost şi 

doamna Gabriela Omăt, cercetătoarea de la Institutul Cultural Român ce se ocupă, în prezent, 

de publicarea manuscriselor romanului Străina, care ne-a susţinut şi apreciat încercarea de a ne 

apleca asupra operei marii prozatoare într-o perioadă în care, aprecia dumneaei, Hortensia 

Papadat-Bengescu a intrat într-un nemeritat con de umbră. 

Nu putem şti ce ar fi putut deveni opera Hortensiei Papadat-Bengescu în contextul 

contactului nemijlocit cu marile literaturi europene, nici sub ce auspicii ar fi evoluat romanele 

bengesciene în absenţa intervenţiilor unuia ca Ibrăileanu sau Lovinescu (intervenţii pe care nu 

le considerăm deloc salutare, căci, din punctul nostru de vedere, au îndepărtat-o de „spiritul 

veacului” şi i-au reorchestrat tendinţele).  Nu putem şti, cu atât mai puţin, care ar fi fost destinul 

ei literar dacă s-ar fi exprimat într-o limbă de circulaţie europeană, asemenea scriitorilor 

expatriaţilor care au găsit, în această variantă, calea de acces, reţeta succesului la public. N-a 

fost însă cazul. Hortensia Papadat-Bengescu n-a făcut compromisuri şi concesii publicului 

european, căci a ştiut, de la început, că e deservită, aşa cum recunoştea, chiar de 

                                                   
2 Lucrarea de licenţă, coordonată de prof. univ. dr. Dumitru Chioaru, viza Psihologia personajului feminin în 
romanele Hortensiei Papadat-Bengescu şi ale Virginiei Woolf, iar dizertaţia, coordonată de prof. univ.dr. Valentin 
Chifor, s-a intitulat Literatura feminină interbelică. 
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„universalitatea” operei sale. „Claustrarea biografică” de care vorbea Andreia Roman nu a fost, 

din fericire, dublată de una literară. Lecturile scriitoarei, care  au compensat contactul direct cu 

lumea literară europeană, şi „ receptivitatea mai mult intuitivă, dar neobişnuit de intensă la 

fenomenele modernităţii” i-au oferit deschiderea spre o lume pe care circumstanţele i-o 

anulaseră. 

Obiective şi metode de cercetare. Ne-am propus, aşadar, ca în această teză de 

doctorat să demonstrăm că modernitatea Hortensiei Papadat-Bengescu nu e una în descendenţa 

sau pe linia modernităţii româneşti, ci, mai degrabă, una pe direcţia spiritelor literare europene 

interbelice. Nici imaginea provinciei, nici imaginea burgheziei nu se revendică de la prozatorii 

români, cu atât mai puţin instrumentarul narativ, căci europenismul prozei sale constă mai ales 

în eludarea „caracterului naţional” şi în promovarea unor constante ale umanităţii europene: 

provincia nu mai e „locul unde nu s-a întâmplat nimic” sau matca romantismelor ieftine, ci 

toposul celor care compensează deficitul de existenţă cu meditaţia, introspecţia. De asemenea, 

burghezia bengesciană se debarasează de prototipuri caracterologice deja perimate, evoluând 

(sau involuând?) într-o capitală dominată de monden, dar şi de obsesii şi frământări care, de 

multe ori, transformă naraţiunea în introspecţie sau în retrospectivă. 

Vizăm, aşadar, o resurecţie a perspectivei asupra romanului Hortensiei Papadat-

Bengescu şi, deopotrivă, a modalităţilor de abordare a acestuia, iniţiativă generată de modul în 

care  au fost concepute o mare parte dintre  monografiile şi studiile dedicate operei ce 

„păcătuiesc”, adesea, printr-o izolare a operei de biografie, anulând, frecvent, metodele criticii 

psihanalitice şi limitându-se, în termenii lui Rene Wellek, la o „abordare intrinsecă a operei”3, 

la o abordare interesată de opera în sine, neglijând factori precum mediul din care ea s-a ivit, 

ambianţa familială şi contextul socio-cultural în care s-a manifestat. O utilizare a metodelor 

criticii sociologice, acolo unde se impune, ne va permite, astfel, să privim faptul literar ca „fapt 

sociologic”4, încercând să stabilim măsura în care opera e rezultatul prezenţei scriitoarei într-un 

anume mediu familial sau social, rolul şi influenţele mentalităţii colective, consecinţele 

formaţiei scriitoarei. 

Nu ne propunem să urmărim menţionarea unor simple paralelisme ale operei cu cele 

ale prozatorilor europeni(aşa cum apar în studiile clasice), ci vom încerca exemplificarea şi 

                                                   
3 Wellek, R., Warren, A.,Teoria literaturii, Bucureşti, 1967, p.34 
4 Şerban, Ion Vasile , Critica sociologică, în vol. Analiză şi interpretare, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1972. p.350 
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analiza, în detaliu, a afinităţilor elective, precum şi a congruenţelor existente între 

componentele „laboratorului său de creaţie” şi cele ale marilor prozatori interbelici europeni, în 

vederea stabilirii a ceea ce literatura comparată denumeşte „gen proxim”.  

Pentru exemplificare, am putea menţiona doar posibilitatea explicării motivului 

bastardului printr-un  amănunt biografic: căsătoria părinţilor la doi ani după conceperea 

scriitoarei, precum şi a identificării unor realităţi biografice în construcţia şi caracterul 

personajelor sale sau existenţa unor etape evolutive relativ identice în cazul scriitoarelor 

Hortensia Papadat-Bengescu,  Virginia Woolf şi Simone de Beauvoir (apartenenţa la un 

cenaclu literar/revistă de renume, corespondenţa cu un „mentor spiritual”, interesul pentru noua 

ideologie feminină).  

În conturarea „profilului psihologic”, vom avea în vedere concepte şi teorii specifice 

deopotrivă ştiinţelor colaterale literaturii, coroborate celor specifice criticii existenţialiste, 

psihanalitice, psihologice, întrucât factorul psihologic, în cazul prozei feminine, a fost, dacă nu 

contestat, privit cu reticenţă de critica literară a vremii(George Călinescu, Mihai Ralea). 

Aşadar, demonstrarea profunzimii romanului, a preocupării pentru sondarea celor mai 

profunde zone ale psihicului uman va fi realizată nu doar prin tratarea unor tipuri psihologice 

semnificative pentru creaţia autoarei şi a celorlalţi prozatori vizaţi, ci şi printr-o susţinere a 

acestora prin mărturisiri frecvente ce alcătuiesc o adevărată biografie a operei. Vom încerca o 

punere în lumină a literaturii memorialistice sau „de frontieră”, a publicisticii şi a interviurilor,  

tocmai pentru a demonstra preocuparea autoarei pentru actul de creaţie şi pentru a distruge 

mitul conform căruia, spre deosebire de Camil Petrescu sau Liviu Rebreanu, Hortensia Papadat-

Bengescu nu a fost preocupată de redactarea unui jurnal de creaţie sau de o sintetizare a 

concepţiilor privind literatura.  

Considerăm că, deşi neunificate într-un volum, autobiografia solicitată de George 

Călinescu, interviurile acordate lui Felix Aderca, Dan Petraşincu, I. Valerian sau corespondenţa 

cu cei doi mari critici ai perioadei, Garabet Ibrăileanu şi Eugen Lovinescu, alături de articolele 

publicate, constituie nu numai un document psihologic şi social, dar şi o modalitate de a 

reconstitui calea devenirii sale ca prozatoare şi de sistematizare a concepţiei sale despre 

literatură, în general, şi despre roman, în special. De fapt, interesul pentru „fapte sufleteşti”, 

descifrarea unor constante ale psihologiei feminine coincid cu încercarea de autocunoaştere, 

cunoscută fiind preferinţa pentru studiul psihicului feminin, mai interesant decât cel masculin, 
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după cum mărturisea într-un cunoscut interviu, corespund, după cum aprecia E.Lovinescu 

„etapei lirismului pur şi a autoanalizei incisive”5 

Ne propunem, de asemenea, delimitarea clară şi argumentată a particularităţilor 

arhitecturii operei  care, depăşind sentimentalismul romantic feminin, înglobează creator atât 

elemente tradiţionale, cât şi elemente moderniste, inovatoare: de la teme şi motive, 

particularităţi ale cronotopului, la tehnică narativă, arhitectură a romanului,  analiză 

psihologică, compoziţie polifonică, tipologia personajului, ca replică la numeroasele teorii 

consacrate care vorbeau despre  „dezechilibrul compoziţiei”6, „inconsecvenţa unei formule”7 

sau despre „ o operă mai curând de arheolog decât de arhitect”8 .  

Am considerat necesar să eliminăm din studiul nostru ceea ce am apreciat a fi „locuri 

comune” ale exegezei bengesciene şi ne referim la teme, motive precum boala, moartea, 

aristocraţia crepusculară, dar şi la corespondenţele între prozele scurte ale autoarei şi cele ale 

unora precum Virginia Woolf şi Katherine Mansfield, mai ales după apariţia, în 2007, a 

volumului coordonat de Andreia Roman ce suplinea acest compartiment deficitar al analizei 

operei bengesciene.  

Nu am demonstrat ipoteze lansate de critica literară şi avem în vedere referinţele 

europene făcute în raport cu opera prozatoarei (menţionate, detaliat, în subcapitolul 3, al 

primului capitol), ci am încercat să stabilim noi direcţii care, întrucâtva inedite şi îndrăzneţe, 

ne-au permis un discurs eliberat de „antecedente” ale criticii.  

În ultimul rând, ne-am propus să repunem în discuţie o operă care nu a trăit un 

reviriment aşteptat în anii ' 90, după „severa carantină” în care s-a găsit creaţia autoarei după 

1950, dată fiind lumea burgheză pe care o analizase, şi care va înceta abia după 1970 când, 

recuperator, critici precum Constantin Ciopraga, Ovid. S. Crohmălniceanu, Viola Vancea, 

Nicolae Manolescu, Vasile Popovici sau Bogdan Lefter, alături de cea care s-a ocupat de 

îngrijirea ediţiei complete a operei, Eugenia Tudor-Anton, vor aşeza pe piedestalul meritat 

opera romancierei române. Puţine studii au vizat, în ultimii ani, opera Hortensiei Papadat-

Bengescu, cel mai adesea urmărind un singur aspect definitoriu al creaţiei. Acestea sunt, de 

altfel, menţionate în studiul de faţă. Considerăm că toate au în comun nu neapărat refuzul de a 

                                                   
5 Lovinescu, E., Istoria literaturii române contemporane, , Bucureşti, Editura Minerva, 1973, p.336 
6 Lovinescu, E., Scrieri,II, Bucureşti, Editura Minerva, 1972, p.246 
7 Dumitriu, Dana, O călătorie naivă pe ape şi în adâncul lor, în Ambasadorii sau despre realismul psihologic, 
Bucureşti, Editura Univers, 1976, p. 212 
8 Ciobanu, V., Hortensia Papadat-Bengescu,Bucuresti, Editura pentru Literatură, 1965, pp.144-145 
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răspunde la o întrebare, ci fragila încercare de a demonstra o ipoteză pe care o formulăm, 

interogativ, mai jos.  

Este, totuşi, Hortensia Papadat-Bengescu o scriitoare de valoare europeană? În fond, 

acesta este obiectivul central al  prezentului studiu. Că avea „conştiinţa universalităţii”9 aflăm 

dintr-o scrisoare adresată lui Camil Baltazar în 1929 în care afirma: „universalitatea mea mă 

deserveşte”10, referindu-se la „pasivitatea”, dezinteresul  traducătorilor pentru opera sa din 

cauza absenţei elementelor de specific naţional.  

Argumentul suprem e însă manifestul colegilor de generaţie, apărut la un an după 

mărturisirea scriitoarei, în „Tiparniţa literară”(1930, nr.2-3), sub un titlu mai mult decât 

semnificativ: „Mărturie pentru marea europeană: Hortensia Papadat-Bengescu”, semnat de 

Camil Petrescu, Liviu Rebreanu, Mihail Sebastian, Ticu Archip, Felix Aderca, I.Peltz, Camil 

Baltazar. Recunoaşterea valorii europene şi, mai mult, a anvergurii acesteia, de către mari 

prozatori dublaţi de teoreticieni ai fenomenului literar ai vremii e, având în vedere orgoliul 

creatorului, argumentul absolut.  

Noutatea cercetării e susţinută, în primul rând, de abordarea pluriperspectivistă a 

operei bengesciene, de evitarea canonului clasic de analiză, pe care l-au supralicitat autorii 

lucrărilor monografice şi propunerea unui alt algoritm, a unei alte viziuni asupra operei, 

accentuând, mai ales, teritorii naratologice rămase virgine. Ne-am propus o articulare clară a 

elementelor ce integrează modernitatea operei Hortensiei Papadat-Bengescu în modernitatea 

europeană şi apelul la romane şi autori mai puţin vehiculaţi în relaţie cu „marea noastră 

europeană”, dar care, am considerat noi, prezintă evidente similitudini cu autoarea a cărei opere 

este vizată în studiul de faţă. De asemenea, analiza fragmentelor romanului pierdut, Străina, 

reprezintă, credem noi, un alt element care susţine noutatea tezei noastre. 

Precizăm faptul că numele pe care am considerat necesar să le alăturăm celui al 

Hortensiei Papadat-Bengescu sunt, cu siguranţă, doar câteva dintr-o lungă listă pe care ne dorim 

s-o completăm şi după ce acest demers va ajunge la capăt de drum,  într-o încercare de a aboli 

nişte frontiere geografice pe care Hortensia Papadat-Bengescu nu le-a depăşit niciodată fizic,  dar 

pe care avem datoria să le anihilăm prin evidenţierea europenismul fără frontiere al creaţiei sale. 

                                                   
9 Protopopescu, Al., Romanul psihologic românesc, Bucureşti, Editura Eminescu, 1978, p.105 
10 Baltazar, Camil, Scrisori, studii şi documente, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1965, p.15 
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În ceea ce priveşte dificultatea cercetării, considerăm că aceasta a venit, în primul 

rând, din imposibilitatea conturării unei linii care să demarcheze clar terenul de analiză şi care ne-

a îngreunat, întrucâtva, cercetarea. Am întâmpinat, de asemenea, dificultăţi de conceptualizare, 

căci laxitatea unor termeni naratologici, intersectarea unor tipologii sau a unor concepte au dat 

naştere unor nefericite suprapuneri care au fost greu de gestionat şi de demarcat. 

Structura lucrării. Teza de doctorat cu titlul Hortensia Papadat-Bengescu în 

contextul romanului european cuprinde cinci capitole precedate de un argument şi urmate de 

concluzii şi bibliografie.  

În primul capitol, predominant teoretic, intitulat Romanul european al secolului  XX- 

unitate în diversitate, ne-am propus să conturăm, aşa cum sugerează titlul primului subcapitol, un 

„portret al romanului la tinereţe”, dar şi „vectori” ai vocilor critice ale romanului de început de 

secol XX, şi avem în vedere cele trei aspecte semnificative ale unui vector: valoare, direcţie şi 

sens.  Aflat într-o perioadă de criză, explicabilă prin frământările omului modern, dar şi prin cele 

două aspecte care par să genereze o situaţie de criză: „ A ajunge într-o situaţie critică înseamnă, 

pe de o parte, a fi supus unor forţe interne contradictorii, pe de altă parte, a ajunge la o limită, la 

epuizarea virtualităţilor ”11, romanul se află în atenţia criticii literare ce utilizează când 

instrumentele criticii biografice, sociologice, existenţialiste, fenomenologice, când pe cele ale 

psihocriticii , ale criticii tematice , stilistice sau structuraliste, privind  romanul din exterior. Ne-

am oprit asupra unor studii ce îi au ca autori pe René-Marill Albérès, Georg Lukács, Erich 

Auerbach, Marthe Robert, Victor Şklovski, Philippe van Tieghem, Salvatore Battaglia, dar şi  pe 

Romul Munteanu, Liviu Petrescu, Tudor Olteanu sau Toma Pavel.  

În subcapitolul Romanul-carte pentru minte, inimă sau literatură? am încercat o 

abordare comparatistă a două studii apărute, la noi, în 2008, Arta romanului, Milan Kundera şi 

Gândirea romanului, Toma Pavel, care se luminează unul pe altul, completându-se prin 

semnificaţii sau pasându-şi, involuntar şi, desigur, inconştient, acolo unde era cazul, problematica 

(asemenea unui roman fluviu care îşi aruncă în scenă, treptat, personajele), demonstrând că 

romanul, dincolo de multiple definiţii sau taxonomii, e o cutremurătoare şi atât de necesară carte 

pentru minte şi inimă, deci…literatură. 

                                                   
11 Nicolae Balotă, Marginalii la o istorie a romanului modern,  prefaţă la Istoria  romanului modern, R.M. Albérès, 
Bucureşti, E.P.L., 1968, p. VI 
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Subcapitolele Cu romanul european modern la psihanalist şi De la romanul european 

modern la „marea romancieră europeană” fixează trăsăturile romanului european şi ale 

romanului românesc de început de secol XX, insistând asupra contextului în care apar romanele 

Hortensiei Papadat-Bengescu . Am avut în vedere, de asemenea, realizarea unei „radiografii” a 

exegezei bengesciene, pornind de la cunoscuta sintagmă atribuită prozatoarei de colegii de 

generaţie, trecând în revistă cele mai avizate voci care asociaseră, mai mult sau mai puţin 

justificat, numele autoarei ciclului Hallipilor cu cel al marilor prozatori europeni, în încercarea de 

a construi un mozaic critic al confluenţelor şi al posibilelor influenţe. 

În ultimul subcapitol, Proza feminină în faţa oglinzii, am încercat o delimitare a 

conceptului de proză feminină, contestat de unele voci critice, ale căror puncte de vedere le-am 

menţionat, o punctare a momentelor semnificative ale evoluţiei prozei feminine în literatura 

europeană şi română, dar şi o identificare a constantelor prozei feminine.  

Subcapitolul pregăteşte, de fapt, următorul capitol, de cercetare literară,  al cărui titlu 

conţine, de fapt, două dintre cele mai vehiculate concepte asociate prozei feminine: reflexivitate 

şi autoreferenţialitate. Premisa de la care am pornit este aceea că, în ciuda opiniilor critice care 

contestau existenţa unei autentice poietici marca Hortensia Papadat-Bengescu, considerând că nu 

se poate vorbi de un program estetic riguros, de o metodică şi consecventă analizare a actului 

scrierii într-o lucrare cu caracter programatic, putem vorbi de o preocupare a autoarei pentru actul 

de creaţie, chiar dacă nematerializată în studii de gen. O analiză atentă a interviurilor, a 

autobiografiei sau a scrisorilor semnate de autoare ne-a confirmat faptul că suntem în faţa unor 

adevărate piese de puzzle care, aranjate corespunzător, redau o imagine clară a crezului artistic, 

dar şi a laboratorului de creaţie. 

Următoarele trei subcapitole, Dulcea povară a biografiei, .„Florile vieţii lăuntrice” sau 

voluptatea autocontemplării şi De la „trupul sufletesc” la „trupul neîndoielnic”, exemplifică 

ceea ce am numit „tentaţia confesiunii”, aşa cum apare ea materializată în fragmentele 

autobiografice reunite sub titlu Arabescurile amintirii, în romanul Balaurul sau în ciclul 

Hallipilor. Analiza este una de tip comparatist, vizând, alături de romanele mai sus menţionate, 

opere ale unor prozatoare europene: Amintirile unei fete cuminţi, de Simone de Beauvoir, 

Călătorie în larg , Spre far şi Valurile, ale Virginiei Woolf. Ne-au interesat, în special, modul în 

care biografia se intersectează cu textul literar, strategiile prin care autoarea realizează un transfer 
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autobiografic, mai mult sau mai puţin perceptibil, personajului literar în care camuflează propriul 

spirit interogativ sau viziunea asupra lumii şi pactul cu vocea narativă a romanului. 

 Am încercat să demonstrăm că personajele-reflectori devin o importantă componentă 

auctorială, căci sunt deopotrivă arheologi şi creatori, cercetând, interpretând, analizând 

temperamente şi conflicte, oferindu-şi, cu generozitate, perspectiva, sugerând şi reconstruind, 

dincolo de evenimente şi evoluţii ale personajelor, ideea de viaţă chiar şi atunci când realizează 

că sunt în faţa unor „suflete moarte”. 

În capitolul al III-lea, intitulat Arhitectură romanescă, ne-am propus o analiză critică şi 

comparativă a elementelor de structură şi compoziţie care susţin modernitatea romanului 

Hortensiei Papadat-Bengescu, tehnica fiind cea uzitată în capitolele anterioare:  identificarea 

„avatarurilor” europene ale  conceptului naratologic, stabilirea particularităţilor acestuia în proza 

bengesciană şi exemplificarea conceptului, prin raportare la cele mai reprezentative situaţii care 

să ne susţină ipotezele.  

Am pornit, în subcapitolul De la pitorescul roman-cronică, la …picanteria  romanul 

picaresc, de la plurivalenţele tipologiilor vehiculate în epocă, ambiguu definite sau delimitate, 

exemplificând, pentru fiecare categorie, cele mai reprezentative romane europene, continuând cu 

identificarea particularităţilor romanului bengescian parte a aceloraşi tipologii. Am constatat că, 

renunţând la teroarea cronologiei liniare şi a banalei succesiuni cauză-efect, realizând o 

compoziţie aproape muzicală prin orchestraţia complicată, simbolică, în care motivul şi 

laitmotivul sunt suverane, Hortensia Papadat-Bengescu creează un roman polifonic în cel mai 

autentic stil, acordând un dublu statut muzicii: pe de o parte, construcţia romanescă are, ca punct 

de pornire, construcţia muzicală polifonică, iar pe de altă parte, muzica e pretext romanesc şi 

particularitate stilistică, prin muzicalitatea imprimată frazelor, prin ritmurile variate ce se succed 

continuu, prin alternarea staticului acţiunii, cu dinamica personajelor.  

Dincolo de tipologiile deja consacrate, asociate romanelor din ciclul Hallipilor, am 

considerat necesară raportarea la romanul picaresc, dată fiind prezenţa unor personaje care, 

considerăm noi, sunt nu doar clasici parveniţi, ci autohtoni picaro sau picara. De aceeaşi factură e 

şi bestiarul romanesc, de factură barocă, pe care îl regăsim, timid şi mai degrabă teoretizat, la 

Proust. Deşi romanele prozatoarei interbelice nu sunt, după o definiţie de dicţionar a termenului, 

antologii de fabule sau de povestiri alegorice, cu animale, acest subcapitol evidenţiază un aspect 

ignorat în romanele Hortensiei Papadat-Bengescu: frecvenţa supranumelor, a poreclelor sau a 
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metaforelor preluate din sfera semantică a animalităţii. Toate sunt mărci ale grotescului, sugerând 

imperfecţiunea, monstruozitatea, animalitatea camuflată în om. 

Subcapitolul Naratorul „cu cincizeci de perechi de ochi” sau tentaţia poliedrismului 

vizează analiza unui alt element naratologic semnificativ : punctul de vedere. După stabilirea 

principalelor puncte de vedere asupra…perspectivei narative în romanele europene şi 

contabilizarea principalelor direcţii pe care exegeza bengesciană le-a deschis în ceea ce priveşte 

acest aspect, am încercat o conturare a unei ipoteze personale. Considerăm, aşadar, că naratorul 

nu e, în volumele din ciclul Hallipilor, un simplu colportor, iar discursul actorial e eliberat de 

obstinaţia relatării fidele a naratorului omniscient. Vocile din jur, cu excepţia romanului 

Fecioarele despletite,  al cărui personaj-narator a fost analizat într-un alt capitol, fără a-şi disputa 

percepţiile şi adevărurile, se înlocuiesc, una pe alta, aproape imperceptibil sau lasă locul 

naratorului neutru.  

E vizibil însă şi un narator care, paradoxal, ironizează ceilalţi naratori, polemizează cu 

aceştia, care împrumută sau le împrumută celorlalţi vocabularul şi apelativele pe care le 

utilizează. Modificarea sau multiplicarea perspectivelor narative, pluriperspectivismul sunt 

urmărite, evolutiv, în fiecare dintre romanele autoarei interbelice. Această instabilitate sau 

mobilitate a perspectivei narative ne-a determinat să abordăm conceptul sub aspect 

fenomenologic şi să comparăm cele două tipuri de cunoaştere pe care le identificase Husserl cu 

cele două emblematice personaje-reflectori: Mini şi Nory. Noesisul are în vedere actul de 

cunoaştere, al realizării sintezei, iar noema e conţinutul cunoaşterii obiectului de cunoscut. Pentru 

Mini, importantă e ceea ce am putea numi componenta noetică a reflectării, în timp ce pentru 

Nory, aflată în căutarea rădăcinilor, scopul evident este conţinutul cunoaşterii. E vorba de un plus 

cunoaştere şi un minus cunoaştere sau, în termeni paradigmei blagiene, o cunoaştere luciferică 

versus o cunoaştere paradisiacă.   

În subcapitolul Paradoxalul cronotop am abordat problematica spaţialităţii în romanele 

bengesciene, căci, considerăm noi, oraşul, toposul supralicitat de autoarea ce şi-a scris opera sub 

directa influenţă a lui Ibrăileanu şi Lovinescu, devine un metapersonaj. Două valenţe ale oraşului 

am identificat în romane: pe de o parte, o supremaţie a metropolei ce e privită de Mini, aşa cum 

metaforic am sugerat prin titlul unui subcapitol,  ca Eden de uz personal, şi un nefiresc declin al 

acestuia, determinat de o necesară reîntoarcere într-o simbolică Ithaca ce e, după caz, conacul 

Baldovineştilor sau alternativele „provinciale”: Vaslui şi Brăila. Declinul e declanşat, în parte, de 
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perceperea spaţiului casnic iniţial ca Alma Mater, ulterior ca pied- à- terre de personaje precum 

Costel Petrescu, Aneta Pascu, Nory Baldovin. Perspectiva acestora asupra spaţiului ne-a condus 

spre personajele-dezertori ai oraşului din romanele Muntele vrăjit, de Thomas Mann şi Oraşul şi 

muntele, de Eça de Queiroz. 

 Un subcapitol am dedicat şi toposurilor interiorităţii, spaţiului închis. În mod evident, 

romanele prozatoarei interbelice propun un spaţiu urban care se restrânge şi se închide progresiv, 

iar acest fenomen e generat fie de imposibilitatea personajelor de a-şi găsi locul în contextul 

social al capitalei, fie de o interiorizare progresivă generată de factori dintre cei mai diverşi. Fie 

că e vorba despre „domesticul ocrotitor”, de micro-spaţii sau sub-spaţii care dau sentimentul 

intensificării climatului intim sau iluzia securităţii, fie că e vorba despre un refugiu mai mult sau 

mai puţin privilegiat, de un spaţiu al sedentarismului ce devine, treptat, maladiv, apoi distructiv, 

toposurile interiorităţii marchează decisiv arhitectura romanului.  

Toposurile specifice interiorităţii, care domină romanele Hortensiei Papadat-Bengescu 

şi asupra cărora ne-am oprit, nu sunt extrem de variate, dar se poate remarca o resemnificare 

treptată a acestora. Se remarcă, în acest sens, Palatul Baldovinilor, Barodin sau al lui Maxenţiu, 

conacul de la Gârla, casa de pe Izvor, sanatoriul lui Walter, salonul Elenei Drăgănescu, sufrageria 

Rimilor, camera lui Coca-Aimée, laboratorul, cabinetul lui Caro, camera de consultaţie a Linei, 

apartamentul lui Lică, etajul şi subsolul moşicăi Mari, atelierul lui Greg, cafeneaua vieneză, 

subsolul dublei căsnicii a lui Costel Petrescu sau subsolul facultăţii unde „experimentau” gemenii 

Hallipa, internatul din căminul vasluian, Palatul de Justiţie, patul, vagonul şi automobilul.  

Un alt subcapitol este dedicat valenţelor temporalităţii. La Hortensia Papadat-Bengescu, 

trebuie să avem în vedere câteva aspecte pe care le îmbracă temporalitatea: iluzia preciziei 

temporale, suspendarea cronologiei, eterogenitatea temporalităţii subiective, jocul cu mărgelele 

timpului şi  temporalitatea  ca temă de reflecţie a personajelor. Am pornit de la premisa că 

Balaurul şi Logodnicul  pot fi considerate, în terminologia lui Pouillon, romane ale destinului, 

fiind, din punctul de vedere al relevanţei temporalităţii, mai apropiate de romanul secolului XIX, 

celelalte patru opere epice care compun ciclul Hallipilor fiind, cu siguranţă, romane ale duratei, în 

care importanţa evocării cronologice e inferioară, raportul timp-conştiinţă fiind decisiv. Am 

exemplificat fiecare dintre particularităţile identificate în romanele bengesciene, raportându-ne, 

permanent, şi la romanele lui Thomas Mann, Mauriac, Proust, Huxley, Virginia Woolf. 
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Prin capitolul al IV-lea, Interferenţe şi pseudointerferenţe europene: genul proxim şi 

diferenţa specifică, ne propunem să lansăm şi să demontăm ipoteze comparatiste ce vizează 

compartimente mai puţin sau deloc analizate, ale operei bengesciene. Primul subcapitol, Romanul 

bengescian- simpozion al artelor şi subtilă cochetărie cu ştiinţa, surprinde o componentă a 

modernităţii mai puţin discutată prin raportare la opera Hortensiei Papadat-Bengescu  : 

armonizarea desăvârşită a literaturii cu filosofia şi psihologia epocii.  

Găsim în romanele sale referinţe literare, muzicale, teorii (mai mult sau mai puţin) 

ştiinţifice, meditaţii pe teme existenţiale fundamentale, elemente de estetică, psihologice sau 

chiar…parapsihologice, în deplină concordanţă cu ceea ce am putea numi „spiritul veacului”. Se 

remarcă, mai ales, intersectarea cu domenii precum muzica, pictura, literatura sau subtile 

cochetării cu ştiinţe precum estetica(mai ales estetica urâtului), filosofia, fizica, antropologia, 

psihologia, de teorii privind spaţiul şi timpul, de ideea unei a doua conştiinţe superioare, a 

posibilităţii coborârii în noi înşine, de teoria trupului sufletesc sau de teoria neamurilor ce se 

axează pe influenţa factorului ereditar, de concepţii freudiene vehiculate de personaje sau de 

eternul feminin.  

Subcapitolul Artă, psihologie şi literatură e un studiu comparativ în care sunt puse, faţă 

în faţă, două personaje redutabile pentru problematica abordată: Elena Drăgănescu şi Clarissa 

Dalloway. 

Subcapitolul Presiunea fiziologicului: Primum vivere, deinde philosophari analizează 

un motiv literar tratat superficial- foamea- prin raportare la două personaje semnificative: Aneta 

Pascu şi personajul central al romanului Foamea, de Knut Hamsun. Extrem de diferiţi structural, 

cu aspiraţii divergente, cu nivel de educaţie şi intelectual la antipozi, cei doi au în comun o 

senzaţie fiziologică, declanşată de condiţiile materiale precare, şi consecinţele acesteia, în plan 

comportamental, atitudinal şi în cel al relaţiilor interumane. Modalităţile de analiză a 

consecinţelor pe care inaniţia le are asupra celor doi sunt diferite; naraţiunea homodiegetică oferă 

eroului posibilitatea confesării, pe când, în cazul Anetei, stările şi senzaţiile sunt prezentate şi 

prin intermediul colportorilor. 

O ipoteză, puţine concluzii : Hortensia Papadat-Bengescu şi Colette e titlul 

subcapitolului care încearcă să pună faţă în faţă două prozatoare care, deşi perfect contemporane, 

au avut un parcurs biografic şi artistic diferit, în ciuda unor afinităţilor elective evidente: fac din 

literatură universul lor compensatoriu, sunt fervente cititoare în perioada copilăriei şi a 
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adolescenţei, căsătorite la o vârstă fragedă, din raţiuni financiare, cu bărbaţi mult mai în vârstă 

decât ele, cu o pasiune evidentă pentru stilul epistolar . Puţine sunt însă elementele care converg, 

în cazul operelor celor două: locul important pe care femeile îl ocupă în roman şi regăsirea unor 

personaje feminine în mai multe romane, starea de război care se instalează între femei şi bărbaţi, 

sub forma adversităţii ciudate, a competiţiei în care sunt angrenaţi unii contra celorlalţi, tinerii 

care, la un moment dat, păreau să fie învingătorii de mâine, pierd partida şi aceasta datorită 

propriei lor slăbiciuni, printr-o neputinţă existenţială, relaţia autoarelor cu spaţiul evocat, 

portretele câtorva personaje, emanciparea tinerelor fete, dar şi a femeilor mature care îşi întreţin 

amanţii.  

O ultimă interferenţă cu literatura europeană am realizat în subcapitolul Dandy-ul: 

ipostază a modernităţii sau a mondenităţii?. După o succintă identificare a „rădăcinilor” dandy-

ului, am realizat o prezentare a „imaginii” dandy-ului bengescian care, considerăm noi, e dominat 

de reflexe cu iz bovaric şi ecouri ale androginităţii. Am pornit de la premisa că  nu putem vorbi, 

referindu-ne la romanele bengesciene, de un dandy masculin autentic, căci lipsesc coordonate 

importante care le-ar permite încadrarea. Reprezentanţi modeşti ai acestui tip sunt personajul 

central al romanului Logodnicul , Lică Trubadurul (în etapa Ada Razu) şi Walter . Identităţi în 

criză, care îşi cosmetizează existenţa, cei trei nu se impun, în mintea cititorului, prin aspectele 

specifice dandy-ului; preocupaţi de aspectul vestimentar, de viaţa boemă sau de parvenire, după 

caz, cei trei nu au un cult al sinelui în măsură să ne îndreptăţească să-i subscriem categoriei. 

Nu la fel se întâmplă cu personajul feminin; cochetând cu …cochetăria, măcar în unele 

perioade ale vieţii lor, Lenora, Elena şi Coca-Aimée sunt construite dintr-o interesantă îmbinare 

de elemente specifice dandy-ului şi fiinţei bovarice, în cantităţi inegale. În vederea ilustrării 

particularităţilor acestui tip, am realizat o analiză atentă a celui mai reprezentativ personaj: Coca-

Aimée. 

Ultimul capitol, În căutarea romanului pierdut: Străina, în periodice, s-a dorit a fi o 

analiză a unui roman pierdut şi …regăsit, după afirmaţia cercetătoarei Gabriela Omăt. Din păcate, 

dezideratul pe care ni-l mărturisise şi în care am crezut, acela de a publica romanul la finele 

anului 2011, nu s-a realizat. Am decis să complinim acest minus cu o analiză, unica din câte 

cunoaştem noi, a fragmentelor din roman apărute antum şi postum, în periodice. După o succintă 

analiză a genezei şi a diegezei romanului, intitulată, sugestiv, Teoria probabilităţilor, date fiind 

informaţiile incomplete, fragmentare, am încercat identificarea, în cele douăsprezece fragmente 
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antume şi opt postume, a nucleelor narative care să ne permită o analiză coerentă. Subcapitolele 

poartă, aşadar, titluri care evidenţiază personajele centrale sau direcţia imprimată de autoare 

romanului: Nory- rediviva sau mortua est?, Ina- un nou nucleu narativ, Nebănuitele căi ale 

matrimoniului. 
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