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Cuvinte-cheie: mahala, centru, centrul prim, centrul mahalalei, dinamica centrelor, 

periferie, ghetou, roman, alteritate, marele oraș, mahalagizarea societății 

 

„Predispoziția pentru mahala”
1
 pe care o impută Ruxandra Cesereanu României la 

început de secol XXI, ilustrează „un strabism generalizat al valorii”
2
, o realitate de zi cu zi, tot 

mai agresivă și îngrijorătoare prin consecințele pe termen lung pe care le implică o mahalagizare 

treptată a societății. Diluarea valorilor centrice  pe un fundal de profundă dezorientare axiologică 

conduce la o inversare a proporțiilor, transformând ceea ce ar trebui să constituie o minoritate în 

majoritate covârșitoare. „Mahalagizarea” se manifestă în variate forme, afectând straturi diferite 

ale realității cotidiene: mahalaua sentimentală care implică o trivializare a iubirii, mahalaua 

vestimentară prin stridență și prost-gust, mahalaua arhitecturală care intoxică țesutul urban al 

orașului, mahalaua socială ilustrată printr-o categorie de oameni descurcăreți, împinși în zona 

infracționalității, mahalaua politică, mahalaua mass-media
3
. Mahalagizarea societății românește 

este o ipostaziere a invaziei barbare (așa cum o identifica Alessandro Baricco în eseul său despre 

mutație, Barbarii) facilitate de o „penibilă contracție a gustului și a rafinamentului cultural”
4
, 

trădând o elasticizare a conceptului de centru. Și totuși, așa cum remarca același scriitor, „ADN-

ul unei civilizații se construiește nu numai pe curbele cele mai înalte ale sensibilității sale, ci și, 

dacă nu cumva în primul rând, pe devierile ei aparent cele mai neînsemnate”
5
. Baricco atrăgea 

atenția asupra faptului că toți suntem supuși acestei mutații, diferența fiind făcută doar de 

proporția transformării: „Nu există graniță, credeți-mă, nu există civilizație de o parte și barbari 

de cealaltă: există doar marginea mutației care înaintează și aleargă înăuntrul nostru”
6
. Așadar, 

mahalaua ca realitate socială și, prin extensie, mahalaua literară nu pot fi eliminate prin simpla 

lor ignorare, ele există, influențează și de multe ori fascinează prin pitoresc.  

Lucrarea de față, Romanul mahalalei—de la autocentralizare la intoxicarea centrului. 

Istoria unei relații complicate, a pornit de la interesul pentru imund și frumusețe, pentru omenie 

și violență, pentru modul în care se articulează și se impune un „habitat mental”
7
, toate acestea 

aglutinate sub o privire curioasă, empatizantă fără să dăuneze unei evaluări critice pertinente. 

                                                 
1
 Ruxandra Cesereanu, Mahalaua România, în vol. Ruxandra Cesereanu &CO,  Made in România. Subculturi 

urbane la sfârșit de secol XX și început de secol XXI, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2005, p.15. 
2
 Jean Baudrillard, Paroxismul indiferent, Cluj-Napoca, Editura Ideea Design&Print, 2001, p. 8. 

3
 Vezi Ruxandra Cesereanu, Op. cit., pp. 9-15 

4
 Alessandro Baricco, Barbarii. Eseu despre mutație. Traducere din italiană de Dragoș Cojocaru, București, Editura 

Humanitas, 2009, p. 51. 
5
 Ibidem, p. 22. 

6
 Ibidem, p. 203. 

7
 Ibidem, p. 190. 
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Raportul dintre mahala și nodul de semnificație urbană nu a fost întotdeauna același, 

dinamica relației dintre cele două entități producând diferite tipare, care au implicat atingeri 

sporadice și necontaminatoare, fiecare protejându-și setul de coduri comportamentale, etice și 

uneori, etnice, sau dimpotrivă, imbricări violente și mutilante. Configurată dincolo de centru, 

uneori instalată confortabil în imediata lui apropiere, mahalaua nu poate fi și nu trebuie ignorată. 

Devenită temă literară, ea nu proliferează doar în zona conotațiilor negative și impresionează 

tocmai prin eșantionul uman pe care îl propune, prin diversitatea figurilor care o populează, prin 

specificul mediului care dictează gestualitatea individului.  

Pornind de la premisa că mahalaua și-a constituit un centru de iradiere prin care exercită 

o forță centripetă sau dimpotrivă, centrifugă, scopul acestei lucrări este de a urmări diferite 

ipostazieri ale raportului dintre centrul centrului/centrul de referință și centrul mahalalei, așa cum 

au fost ele ilustrate de-a lungul timpului în diferite oglinzi romanești. Romanul, ca specie literară 

de largă respirație, ne-a permis o configurare detaliată, în toate registrele existenței a ceea ce 

reprezintă mahalaua. Anulând criteriul cronologic această grilă de interpretare a facilitat 

apropieri între romane care aparțin unor epoci diferite, unor scriitori ale căror opere „intră în 

dialog” peste timp.  

Ilustrarea acestei direcții tematice în spațiul literaturii române este obiectul mai multor 

cercetări întreprinse în ultimii ani. Teza de doctorat a Danei Matei, cu titlul Mahalaua în proza 

românească (2010), își propunea mai întâi definirea mahalalei printr-o dublă abordare istorică și 

sociologică, apoi ilustrarea acestei teme în spațiul romanului, urmată de prezentarea unor 

tipologii umane din perimetrul periferiei. Lucrarea lui Luca Daniel Tema periferiei în romanul 

românesc interbelic, impresionantă prin numărul de texte pe care le abordează, se concentrează 

asupra perioadei interbelice și atinge raportul centru/periferie, fără ca acesta să reprezinte 

obiectul cercetării sale. Cartea Georgianei Sârbu, Istoriile periferiei. Mahalaua în romanul 

românesc de la G.M. Zamfirescu la Radu Aldulescu, analizează trei romane ale mahalalei luate 

din perioade istorice total diferite și livrate cititorului nu în ordinea apariției lor, ci respectând 

vârstele acesteia: nașterea mahalalei este ilustrată prin Groapa lui Eugen Barbu; o mahala 

„matură” este surprinsă în Maidanul cu dragoste, iar Amantul Colivăresei circumscrie mahalaua 

anilor 80-90, „universul marilor demolări și al marilor construcții”
8
. Ingenioasă prin decupajul pe 

care îl operează, prin limbajul cu valențe literare, lucrarea amintită se concentrează (și acesta ar 

putea constitui un minus) doar asupra celor trei texte, chiar dacă există unele trimiteri și spre alte 

romane ale mahalalei. 

                                                 
8
 Georgiana Sârbu, Istoriile periferiei. Mahalaua în romanul românesc de la G.M. Zamfirescu la Radu Aldulescu, 

București, Editura Cartea Românească, 2009, p. 13. 
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Interesul față de mahala și periferie s-a manifestat și în spațiul sociologiei și al 

urbanismului, lucrări precum cea a lui Adrian Majuru, Bucureștii mahalalelor sau periferia ca 

mod de existență, a Angelicăi Stan, Peisajul periferiilor urbane: revitalizarea peisageră a 

zonelor periferice, sau a Irinei Calotă, Dincolo de centru: politici de locuire în București (1910-

1944), au constituit interesante puncte de plecare în înțelegerea modului în care este percepută și 

„se privește” în oglindă această realitate socială. În toate cercetările anterioare am observat o 

ambiguitate în ceea ce privește delimitările terminologice, concepte precum suburbanul, 

periferia, mahalaua fiind folosite în relație de sinonimie. Astfel, un prim pas al cercetării noastre 

a fost făcut în direcția definirii acestor termeni mahala, periferie, ghetou, insuficient 

individualizați. Un alt element de originalitate al acestei lucrări rezidă în analiza dinamicii dintre 

mahala și centru, considerând însă mahalaua ca generatoare a unui nucleu de coduri și de 

mentalități care îi reglează pulsul și îi ghidează existența. Așa cum centrul prim își proiecteză 

asupra mahalalei percepția deformatoare și aceasta, la rândul său, aruncă asupra centrului filtre 

distorsionante, ceea ce conduce la o complicată construcție în domeniul imaginarului. Formula 

tripartită a relației presupune autocentralizare, respingerea celuilalt sau atracția manifestată 

bidirecționat, iar din aceste atitudini derivă diferitele ei forme: mahalaua apendice, mahalaua 

etnicizată, mahalaua bălților, mahalaua decăzuților, mahalaua ca exil autoimpus, 

mahalaua „omului nou”. Coagularea modelelor a implicat conjugarea mai multor metode de 

cercetare, accentul punându-se pe teoria imaginarului și pe teoria mentalităților, dar și pe 

importarea unor abordări din zona urbanismului, a sociologiei. Fețele morții, așa cum le prezintă 

Philippe Ariès în Omul în fața morții, impresionanta sa incursiune asupra imaginarului construit 

de-a lungul timpului în jurul „marii treceri”, psihanalizarea elementelor materiale în calitate de 

categorii apriorice ale percepției și imaginației, topografia pe care o face Gaston Bachelard sau 

spațiul bărăganic ca matrice creatoare românească adăugată spațiului mioritic de Vasile Băncilă 

reprezintă doar câteva din elementele de la care pleacă demersurile noastre de interpretare a 

romanelor mahalalei.  

De asemenea, numărul mare de texte prezentate pe larg, cu o contextualizare a 

scriitorilor, uneori chiar cu o lectură integrală a operei (cum este cazul scriitorului interbelic 

G.M. Zamfirescu), conferă și acestea valoare științifică lucrării de față. 

Conținutul lucrării este structurat pe două părți, prima urmărind detașarea mahalalei de alți 

termeni utilizați în relație de sinonimie parțială, iar a doua, mult mai amplă, a fost dedicată 

ipostazierilor acesteia în romanul românesc. Capitolul I, Locul mahalalei între centru și 

periferie, a pornit de la ideea necesității încorporării mahalalei în zona literară dedicată „marelui 

oraș”. După o incursiune prin romanele care abordează această temă literară, de la primele 
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încercări reperabile în perimetrul romanului de mistere până la literatura contemporană, am 

definit conceptul de mahala, prin raportare la centru, periferie, ghetou. Mahalaua, potrivit 

Dicționarului etimologic al limbii române
9
, înseamnă suburbie, periferie și provine din turcescul 

mahalle, care, la rândul său, are la origine un termen arab. Derivate de la acest cuvânt sunt 

mahalagiu (persoană care trăiește la mahala; vulgar, grosolan), mahalagesc (de mahala), 

mahalagioaică (femeie vulgară), mahalagism (cuvânt sau expresie trivială). Mală s.f. (stradă), 

folosit în Banat, este dubletul lui etimologic. În Dicționarul etimologic al limbii române pe baza 

cercetărilor de indo-europenistică
10

, apar câteva informații suplimentare: o lărgire a sensului 

acestui termen, mahalaua desemnând și populația care locuiește în aceste locuri; de asemenea, 

este explicat și sensul turcescului mahalle (cartier al unui oraș). 

La originile sale, mahalaua presupune „o dispunere circulară, închisă (subl. ns.- M.A.), 

căci caracterul primelor cartiere înseamnă, în primul rând, izolarea comunității ce trăiește între 

limitele lor, pentru ca, odată cu instalarea modernității, termenul să capete o semnificație 

peiorativă, acum interesul deplasându-se pe ideea de deschidere, valorizată de Occident”
11

. 

Imaginea mahalalei ca lume închisă este o idee susținută de mai mulți cercetători ai acestui 

spațiu: „Mahalalele reprezentau comunități aproape închise, «comunicarea cu exteriorul, cu 

celelalte comunități fiind destul de redusă. Rareori membrii acestei comunități părăseau spațiul 

cunoscut al mahalalelor pentru a se aventura în zone necunoscute ale Bucureștilor»”
12

. 

Degradarea termenului s-a realizat după 1830, când  semnificația lui s-a restrâns la cea de cartier 

periferic în contrast cu centrul orașului de care îl separă principii diferite de organizare a 

spațiului. Această trimitere periferică a termenului apare „pe fondul preluării elementelor de 

viață urbană occidentală când mahalalele din centrul orașului dispar într-un spațiu urban 

cosmopolit. Acest corp urban unitar și omogen va fi înconjurat în continuare de marginile rămase 

ancorate într-un status premodern de conviețuire și ambient, lucru care a determinat identificarea 

mahalalei cu aceste regiuni de margine”
13

. Dacă mahalaua rămâne un spațiu labirintic și izolat, 

centrul suportă o remodelare prin „alternanța ordonată a zonelor verzi cu cele construite”
14

. 

Acestor principii diferite de organizare spațială li se suprapun și repere axiologice, mentalități, 

structuri organizatorice diferite.  

                                                 
9
 Alexandru Ciorănescu, Dicționarul etimologic al limbii române. Ediție îngrijită și traducere din limba spaniolă de 

Tudora Șandru Mehedinți și Magdalena Popescu Marin, București, Editura SAECULUM I.O., 2017, p.484. 
10

 Mihai Vinereanu, Dicționar etimologic al limbii române pe baza cercetărilor de indo-europenistică. Ediția a II-a, 

București, Editura Alcor Edimpex, 2009, p. 505. 
11

 Ibidem. 
12

 Irina Stănculescu, Apariția și evoluția denumirilor de străzi din București, apud Adrian Majuru, București: 

Povestea unei geografii umane., p. 13. 
13

 Adrian Majuru, București: Povestea unei geografii umane, , București, Editura Institutului Cultural Român, 2007, 

p.12. 
14

 Andreea Răsuceanu, Cele două Mântulese, București, Editura Vremea, 2009,  p.17. 
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Asistăm astfel la nașterea unui nou centru, un centru al mahalalei care se diferențiază de 

centrul primar/originar/de referință (concept pe care l-am propus drept centru al centrului). 

Mahalaua văzută ca un centru permite o delimitare clară între acest  concept și cel de periferie. 

Dacă periferia  rămâne legată  de centrul primar, fiindu-i secundară (atât din punctul de vedere al 

genezei, cât și la nivel axiologic), mahalaua se constituie ca entitate urbană cu propria fizionomie 

organizatorică și valorică. Acest lucru nu elimină o interacțiune a mahalalei cu centrul primar, 

dar relația presupune o dinamică de-a lungul timpului, îmbrăcând mai multe forme. Spre 

deosebire de periferie, mahalaua nu-și epuizează resursele concentrându-se asupra centrului, 

existând momente în care cele două centre evoluează în paralel. De asemenea, raportarea la 

periferie va avea în vedere mai mult perspectiva topologică, periferie ca margine în raport cu un 

centru de referință.  

Prin aplicarea conceptului de alteritate, definit din mai multe perspective (Martin Buber, 

Lucian Boia, Emmanuel Levinas) binomul relațional omul mahalalei-omul centrului urban s-a 

deschis într-o „complexă și multietajată ecuație imagologică”
15

, determinând o înțelegere 

profundă a modului în care se concretizează dubla perspectivare: a centrului față de mahala și 

invers. 

A doua parte a lucrării, Mahalaua – oglinzi romanești, s-a concentrat asupra ilustrărilor 

temei în spațiul romanului românesc, elementul de noutate fiind conturarea unor tipologii ale 

mahalalei prin raportare la centrul prim. Organizată în trei capitole (Mahalaua – realitate 

separată de centru, Mahalaua – alunecarea centrului în mahala, Mahalaua – devoratoarea 

centrului) această secțiune este cea mai consistentă. Gruparea romanelor în funcție de dinamica 

centrelor nu a fost dictată de criteriul cronologic, ilustrările sale fiind condiționate numai până la 

un punct de un context social, politic sau istoric. Acest lucru a permis ca, pentru o ipostaziere a 

raportului dintre centrul prim și centrul mahalalei, să selectăm romane din diferite perioade. 

Bineînțeles că există anumite contexte care generează apariția unei atitudini față de centru, dar 

factorii sunt foarte complecși și sunt forțe manifestate bidirecționat: o slăbire a centrului, permite 

mahalalei să se apropie de el; dimpotrivă, rigiditatea nodului de semnificații urbane, 

autosuficiența lui generează fie o reacție asemănătoare din partea centrului mahalalei care se 

repliază orgolios asupra propriilor valori, cutume, fie o violentă forțare a barierelor. Ceea ce se 

profilează dincolo de limitele centrului se dovedește a fi o realitate complexă și polimorfă, 

imposibil de cuprins într-o formulă schematică, iar fețele mahalalei literare oferă un spectacol al 

unei lumi aflate în mișcare. Prin trasarea raportului dintre centrul prim și centrul mahalalei se 

                                                 
15

 Andrei Oișteanu, Imaginea evreului în cultura română. Studiu de imagologie în context est-central-european. 

Ediția a II-a, revăzută, adăugită și ilustrată, București, Editura Humanitas, 2004, p. 14. 
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conturează o istorie a unei relații complicate, consumate în mai mulți timpi: de la 

autocentralizare la alunecare în perimetrul periferic și până la intruziunea maladivă în țesutul 

urban centric. 

 Prima direcție, retragerea centrului urban, dar și a nucleului mahalalei asupra propriei 

realități, într-o încercare de păstrare a elementelor individualizatoare, deschide mai multe 

oglinzi. Mahalaua apendice, izolată prin bariere geografice
16

, dar și sociale, „o zonă nevralgică, 

o zonă de amplificare a așezării dincolo de limitele sale”
17

se conduce după un cod etic propriu, 

care interferează destul de rar cu exigențele centrului prim, furnizându-i totuși resurse materiale 

și umane. În romanele lui G.M. Zamfirescu (subcapitolul II.2. G.M Zamfirescu – Bariera sau 

liricizarea mahalalei) reunite în ciclul Bariera, mahalaua apendice este o lume a suferințelor, a 

maturizării, iar personajul principal se simte în zona centrului un intrus, un impostor, un 

dezrădăcinat. Groapa lui Eugen Barbu (în  subcapitolul II. 3. Eugen Barbu- Groapa sau 

mahalaua empatizantă) urmărește constituirea treptată a acestei entități, de la primele zvâcniri, 

până la  maturizarea ei. Se apropie de zona centrică, dar expansiunea teritorială nu echivalează 

cu o schimbare a mahalalei în centru prim, ea rămânând fidelă, în ciuda unor cosmetizări 

evidente, esenței sale. Și în textul lui Eugen Barbu, dar și în „romanul descompus” al lui Panait 

Istrati (în subcapitolul II. 4. Panait Istrati- Codin, Mihail sau mahalaua bălților), apar 

personaje care determină o puternică atracție, forța centripetă pe care o exercită asupra celorlalți 

fiind producătoare a unor noi centre. Cârciumarul Stere, șeful bandei de hoți, Bozoncea, și 

cămătarul Bică-Jumătate, în Groapa, ca și Codin, Mihail, în textele lui Istrati sunt puncte 

generatoare ale acestor forțe de atracție. Ca spațiu coercitiv, generator de prejudecăți, mahalaua 

istratiană (mahalaua enclavă) se deschide spre spațiul bălților, avatarul auctorial, Adrian 

Zografi, descoperind aici libertatea absolută și adevărata prietenie. Pentru acest personaj nu 

există o raportare la centrul prim, dar nici o aliniere la valorile mahalalei, atitudine care ține și de 

structura revoltatului. Mahalaua etnicizată (subcapitolul II.5. Isac Peltz- Calea Văcărești sau 

mahalaua etnicizată) din romanele lui Isac Peltz sau Ion Călugăru, o altă oglindă a 

autocentralizării, este o structură comunitară compactată și marcată de un set de reguli sociale, 

culturale și mai ales religioase inflexibile, în care alteritatea este considerată o prezență 

amenințătoare. 

Forța centripetă a mahalalei (Capitolul al III-lea Mahalaua – alunecarea centrului în 

mahala) este surprinsă în mai multe forme: decăderea din sfera elitelor centrului, parte a unui 

                                                 
16

 Irina Calotă în Dincolo de centru.Politici de locuire în București 1910-1944,  semnala implementarea unor politici 

urbanistice care urmăreau stoparea dilatării incontrolabile a orașului încă din 1860: „Scopul declarat al acesteia era 

acela de a-și concentra toate eforturile asupra modernizării, salubrizării și estetizării zonei centrale, zona periferică 

(și, evident, cea suburbană) urmând a fi subiectul unor investiții ulterioare, în limita bugetului disponibil”, p. 46. 
17

 Ibidem, p. 44. 
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complex ceremonial de inițiere sau o formă de purificare prin suferință. Mahalaua mistică 

(subcapitolul III.2. Mateiu I. Caragiale Craii de Curtea-Veche-mahalaua mistică) din Craii 

de Curtea-Veche reprezintă o ultimă treaptă a inițierii în rău la care este supus personajul-

narator, dar aici explorarea acestei lumi este o alegere, nu o obligație. Odată ritualul încheiat prin 

asumarea de către neofit a eurile bovarice și reale, se impune ieșirea din scenă a călăuzelor prin 

moartea lui Pașadia, plecarea lui Pantazzi după recuperarea identității reale și ascensiunea lui 

Pirgu, aceasta din urmă fiind o expresie a intoxicării centrului. Mahalaua decăzuților 

(subcapitolul III.3. Carol Ardeleanu- Diplomatul, tăbăcarul și actrița sau căderea în 

mahala/mahalaua decăzuților), așa cum o profilează romanul lui Carol Ardeleanu, Diplomatul, 

tăbăcarul și actrița, își păstrează, în ciuda mizeriei, o latură profund umană prin  modul în care 

adoptă familia diplomatului Barbu Sălceanu căzut în dizgrație. Această atitudine empatizantă 

este justificată și prin fascinația tăbăcarilor, a locuitorilor din acest umil cartier pentru ceea ce a 

avut atingere cu centrul. Decăderea socială are numai o dimensiune descendentă, pentru că 

schimbarea direcției, revenirea în zona privilegiată nu sunt posibile, iar personajele găsesc 

diferite forme de supraviețuire: băutura ca modalitate de uitare (în cazul consulului) sau o 

decupare a marginilor realității și proiectarea într-o lume a reveriilor compensative (soția 

diplomatului, care trăiește în zona amintirilor, și fiica acestuia, Agata, care se refugiază, până la 

un punct, în spațiul teatrului). Mahalaua ca exil autoimpus (subcapitolul III.3. Iolanda 

Malamen- Antoniu și Kawabata sau mahalaua ca exil autoimpus), vizibilă în 

contemporaneitatea recentă, echivalează cu o incursiune în lumea cerșetoriei. Înscris într-un  

parcurs elitist, destinul lui Antoniu  se frânge brusc după ce este trădat de singura femeie pe care 

o iubise. În ghetourile capitalei, într-un spațiu al gunoaielor,  proliferează o umanitate aproape de 

nerecunoscut, la limita animalității, pentru care intrarea României în Uniunea Europeană nu 

aduce speranța salvării, ci, dimpotrivă, amenințarea cu iminenta evacuare. Romanul se deschide, 

prin diferite secvențe intertextuale, unui rafinat joc estetic, în care se profilează imaginea 

scriitorului prins în oglinda deformatoare a textelor sale.  

Intruziunea violentă în țesutul urban central (Capitolul al IV-lea Mahalaua – 

devoratoarea centrului) este a treia formă a modului în care se concretizează relația dintre 

mahala și centrul originar. Mahalaua literară nu poate fi tratată simplist, doar în sensul peiorativ 

al inferiorității morale, sociale, comportamentale. Așa cum este surprinsă în textele selectate în 

lucrarea de față, ea nu reprezintă doar un infern al decăderii, ci se conturează și ca un spațiu al 

salvării dintr-o realitate a centrului care se manifestă opresiv. Menționăm că, în această a doua 

variantă, centrul se profilează duplicitar și dictatorial în termenii fixați de I.L. Caragiale: „un 

număr de temperatori care stau în slujbele statului și când o partidă și când cealaltă este la 
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putere. Temperatorii constituiesc Centrul și acesta are de șef pe un mare bărbat de stat 

eminamente temperator, care stă pe jețul ministerial tot așa de comod și când cabinetul este 

conservator și când e radical”
18

. Romanul lui Radu Aldulescu, Amantul Colivăresei, 

(subcapitolul III.4. Radu Aldulescu - Amantul Colivăresei sau mahalaua „omului nou”) 

sugerează o asemenea perspectivare a mahalalei, care devine un perimetru al evadarii dintr-o 

realitate apăsătoare. Parazitismul personajului principal, Mite Cafanu, este o formă de 

supraviețuire a celui care nu se lasă înregimentat în corsetul unui sistem totalitar. Pe de altă 

parte, mahalagizarea centrului originar, invazia imposturii în miezul țesutului urban, distrugerea 

imaginilor reprezentative ale unui trecut incomod sunt modalități de instalare a regimului 

comunist. 

Intoxicarea centrului, așa cum este ilustrată în romanul interbelic al lui N.D. Cocea, Nea 

Nae, (subcapitolul III.2. N.D. Cocea- Nea Nae sau intoxicarea centrului) se concentrează 

asupra modului în care un singur individ forțează și reușește să ia cu asalt porțile „cetății”, 

pătrunzând insolent în această zonă. Până la un punct, ascensiunea personajului pare de neoprit, 

dar ambiția de a seduce o prințesă, ca ultimă treaptă a cuceririi privilegiilor centrului, îi provoacă 

în final moartea. Puterea centrică a personajului este susținută prin averea pe care o deține, ceea 

ce determină la nivelul umanității care populează spațiul privilegiat al nucleului urban  dacă nu o 

atitudine obedientă, cel puțin, una de acceptare. 

Romanul lui Petru Cimpoeșu, Simion liftnicul, (subcapitolul III.3. Petru Cimpoeșu - 

Simion Liftnicul sau comprimarea mahalalei pe verticală) este romanul tranziției românești, 

care aduce în prim-plan comprimarea mahalalei pe verticală, o umanitate descentrată, 

dezorientată de schimbările politice și sociale pe care le traversează. Nevoia unui centru 

protector, reminiscență a perioadei comuniste, pe fondul unei infantilizări emoționale, facilitează 

coagularea unor noi repere axiologice, mai permisive. De aici, până la degringolada valorică și 

mahalagizarea întregii țări nu mai este decât un pas.. 

Concluziile tezei noastre au urmărit două direcții complementare: pe de o parte, 

evidențierea sintetică a tipologiilor mahalalei literare dezvoltate pe parcursul lucrării, pe de altă 

parte, punctarea diferitelor scriituri, viziuni pe care romanul dedicat acestei teme le-a generat de-

a lungul timpului. 

Pe lângă glisarea mahalalei în spațiul urban, romanele dedicate acestei realități 

înregistrează diferite scriituri, care reflectă viziuni estetice distincte, filtre mai mult sau mai puțin 

distorsionante prin care a fost „privită”. 

                                                 
18

 I.L. Caragiale, Ce este Centrul? în vol. Opere III. Studiu introductiv și cronologie de Ștefan Cazimir, București, 

Editura Național, 2000, p. 528. 
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Metoda poetică, liricizantă amprentează scriitura lui G.M. Zamfirescu în toate romanele 

care  alcătuiesc ciclul Barierei. Totuși, oglinda mahalalei nu este desfigurată prin desprinderea 

de realitate, reușind să surprindă o lume crudă, vulgară, pigmentată cu elemente naturaliste. Peste 

privirea iscoditoare care notează sincer dimensiunea tragică, într-un gest protector, scriitorul 

aruncă un văl al cuvintelor frumoase, o poezie care îndulcește contururile. Artificialitatea de care 

este acuzat de unele voci critice se instalează doar în momentul în care discursul naratorului 

personaj se aplică indistinct și  celorlalte „suflete strâmbe”, sunând într-o notă stridentă. 

Fără să alunece într-un lirism edulcorant, formula literară pentru care optează Eugen 

Barbu este marcată de o doză de empatie, efect al apropierii scriitorului de acest microunivers pe 

care l-a cunoscut din interior. Apropierea se conjugă, totuși, cu o formă de detașare, care permite 

o ipostaziere corectă a spațiului circumscris . Există o poezie a mahalalei, fără artificializări la 

nivelul limbajului, fără gesturi teatrale, înscrise într-un firesc al exprimării, uneori laconice, 

trădând o atitudine de acceptare senină, fără zbateri și lamentări inutile a ceea ce înseamnă viața 

în mahalaua bucureșteană. 

O viziune profund subiectivă implică scriitura lui Panait Istrati care se bazează pe inserția 

în diferite grade a propriei  biografii. Focalizarea internă determină totuși livrarea unor 

perspective diferite în funcție de vârstele și experiențele vocii naratoriale. Detașându-se treptat 

de lumea mahalalei, care îi condamnă excentricitatea, Adrian se apropie, în numele prieteniei, de 

individualități care îl modelează, și se refugiază în spațiul libertății totale, balta. 

Literarizarea ghetoului cu accente liricizante este realizată în romanul Iolandei 

Malamen, Antoniu și Kawabata, fără efecte deformatoare în sensul idilizării realităților unui 

sector întunecat al existenței. Mizeria lumii în care se târăște obosit cerșetorul Antoniu se 

conturează în toate dimensiunile sale (fizice, morale), iar inventivitatea limbajului susține 

talentul personajului transformat pe parcursul romanului în scriitor. Trimiterile intertextuale, 

schimbările de registre în linie postmodernistă nasc rafinate jocuri estetice, în care se descoperă 

sclipiri de umanitate în cele mai neobișnuite spații. 

Pe aceeași linie a privirii empatice, mascate în formula romanului realist cu elemente 

naturaliste se înscriu  romanele lui Isac Peltz, în care mahalaua etnicizată își conturează profilul 

individualizator. Notele de critică socială sunt o formă de a demasca nedreptățile orientate spre o 

minoritate care se izolează, într-o încercare de apărare, dar și de conservare a elementelor care o 

individualizează. Ghetoul lui Isac Peltz se articulează fără atitudinea pătimașă a unei voci 

reprezentative pentru o minoritate discriminată, dar dincolo de sobrietatea formulei, autorul 

rămâne fidel lumii pe care o cunoaște din interior. Am mai putea observa că, la graniță cu acest 
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tip romanesc, se află și momentul inițierii reportajului literar, așa cum îl întâlnim – în interbelic – 

la Geo Bogza și Brunea-Fox. 

Romanul lui N.D. Cocea de sorginte naturalistă, Nea Nae, reprezintă o privire tăioasă 

asupra unei lumi în care este posibilă ascensiunea unui personaj grotesc ce încearcă să substituie 

prin putere financiară valorile unui centru care se vrea elitist, dar care își dovedește slăbiciunea 

prin tolerarea unui asemenea specimen. Prezentat în tușe groase, mitocanul român, lipsit de 

grația și inteligența parvenitului din alte spații, forțează barierele centrului legitimându-se doar 

prin averea pe care o deține. 

Vibrația realistă uscată se resimte în romanele lui Radu Aldulescu, care ilustrează 

mizerabilismul cu accente poetice, pentru că „mizeaza eroic pe valorile stilului, într-un context în 

care ne obișnuisem ca stilul să fie una dintre ultimele preocupări ale autorului”
19

. Deși 

explorează spații periferice ale decăderii umane, o realitate sordidă,unde niciun păcat nu le este 

străin personajelor sale, scriitorul nu își radicalizeză și metoda de creație. Stilul apăsat, percutant, 

cu schimbări de registre, trasează într-o călcătură grea perimetrul unei lumi declasate. 

Scrisă fără încrâncenare, cartea lui Petru Cimpoeșu prezintă într-o lumină comică o 

realitate în esență tragică: schimbările resorturilor sociale dezorientează o umanitate căreia îi 

scapă sensul acestor transformări și, disperată, încearcă să găsească puncte de sprijin. Mahalaua 

pe verticală sintetizează într-o imagine reprezentativă realități ale României postcomuniste, fără 

exagerări nici în sensul cosmetizării, nici în sensul dramatizării ei. Dimensiunea ludică a textului 

maschează degringolada valorică, dar și nevoia oamenilor de a suplini prin surogate absența unui 

centru. 

Construit pe tiparul unui scenariu de inițiere, romanului matein, Craii de Curtea-Veche, 

stă sub semnul artei, al estetismului. „Formula nerealistă”
20

, punct de conjuncție pentru exegeza 

literară, îl aduce în vecinătatea fantasticului și îl insolitează prin „poetica misterului”
21

. Modul în 

care textul se construiește evidențiază grija scriitorului pentru găsirea formulei perfecte care să 

armonizeze într-o compoziție coerentă părțile componente ale complicatului ritual inițiatic. 

Revenirea obstinată în planul textului a simbolului oglinzii și, prin extensie, al fotografiei, al 

tabloului sau chiar al romanului pe care personajul-narator intenționează să-l scrie, configurează 

necesitatea reflectării și evadarea în spațiul artei. 

                                                 
19

 Doris Mironescu, Nouăzecismul cu forță și grație, în „Suplimentul de cultură”, nr. 91, Iași, 2006, p. 6., 

http://suplimentuldecultura.ro/203/nouazecismul-cu-forta-si-gratie/, (site accesat la data de 18. 02. 2018). 
20

 Mircea Braga, Craii de Curtea-Veche sau Fenomenologia unui ritual de inițiere în vol. Rătăcind prin canon, 

Editura TipoMoldova, Iași, 2013, p. 297. 
21

 Gheorghe Glodeanu, Poetica misterului în opera lui Mateiu I. Caragiale, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003, p. 

14. 
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Romanul mahalalei se oferă în diferite ipostaze și formule estetice, iar aspectul său 

cameleonic alimentează atenția scriitorilor, dar și a cititorilor în egală măsură. Dacă în planul 

realităților sociale, mahalagizarea este o formă amenințătoare de barbarizare a lumii în care 

trăim, în planul literar, mahalaua fascinează prin eșantionul uman, prin mentalitățile pe care ni le 

propune în oglinda îngăduitoare sau critică a artei. 

În urma demersului nostru, s-a profilat imaginea unei mahalale care poate părea uneori 

inofensivă prin aruncarea ei în afara corpului urban, alteori, violentă, forțând granițele centrului 

și chiar prejudiciindu-i esența. Indiferent de masca pe care o poartă la un moment dat, mahalaua 

se dovedește o parte esențială a realităților urbane, iar prin reflectarea ei în „jocul secund” al 

artei, o temă literară proteică. 
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