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ordine, obsesie, libertate, putere, opinii critice. 

 

 

Îmbrăcând forma unei teze de doctorat cu titlul Proza lui Alexandru Ecovoiu 

lucrarea de față reprezintă o direcție de cercetare multidisciplinară, prin care se dorește 

conturarea unui studiu complet al operei scriitorului menţionat.Considerăm opera lui Alexandru 

Ecovoiu o piatră de hotar în ceea ce priveşte înnoirea literaturii române de după 1990 și 

sincronizarea acesteia cu literatura internațională. 

O primă întâlnire cu autorul Alexandru Ecovoiu a reprezentat-o lectura romanului 

Saludos, ca subiect pentru o paralelă între o operă aparținând literaturii române și una dintr-o altă 

literatură. Alexandru Ecovoiu este un scriitor tipic non-conformismului postmodernist. El 

jonglează cu dezinvoltură printre subiecte mai mult sau mai puţin tabu: controverse religioase, 

Apocalipsa religioasă, puterea Cuvântului, obsesia individului pentru putere și ordine, căutarea 

adevărului unic şi absolut și a propriei identități, etică şi paternitate, sexualitate etc. 

Tudorel Urian în Şcoala Waldorf a prozei
1
constată că opera lui Alexandru Ecovoiu 

aderă la convenţiile noului roman francez. Criticul apreciază la scriitura lui capacitatea de a se 

pune în dificultatea găsirii cheilor de interpetare şi potenţialul de dezbatere. Mai târziu, în 2013, 

Irina Petraş vine cu aceeași constatare și afirmă că „scrisul lui A.E. îşi ambiguizeazã insistent 

mesajul, secretând îndoieli (multe jucate, presupun) şi punând sub semnul nesiguranței chiar 

rostul ultim al discursului său. Cărţile sale sunt proze eseistice, cu intonări câteodatã poematice, 

mizând pe polifonia cuvântului/textului, pe interpretări niciodatã ultime şi definitive, pe 

generozitatea bogată a semnelor”
2
. 

Obiectivele prezentei lucrări au fost: încadrarea scriitorului în curentul 

postmodernist, definirea și identificarea necesității de a scrie ficțiune, etapizarea perioadelor de 

creație, identificarea elementelor de recurență atât în romane cât și în proza scurtă, enunțarea 

într-o formă sintetizatoare a percepției criticii literare asupra operei lui Alexandru Ecovoiu.  

Studiul a încercat să surprindă demonstrația argumentată aferentă apartenenței lui 

Ecovoiu în rândul scriitorilor postmoderni şi identificarea elementelor ce conferă originalitate 

                                                           
1
Tudorel Urian, Școala Waldorf a prozei, vol. Proza românească a anilor ’90, colecția Critică și istorie literară, 

Editura Albatros, București, 2000. p. 116.  

2
 Irina Petraş, Alexandru Ecovoiu, vol. Oglinda și drumul. Prozatori contemporani, Editura Cartea Românească, 

București, 2013, p. 203. 
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operei sale – teme, motive, simboluri și alte elemente și tehnici specifice artei narative. Ne-au 

interesat elementele de recurență şi de importanţă majoră în interpretarea textelor precum: tema 

puterii, controversa religioasă, tema călătoriei, tema alienării, prezenţa personajului de tip alter 

ego, elementele de metaroman şi am încercat să arătăm modalitatea în care operele sale dezvoltă 

aceste teme sub formă de parabolă. 

Motivația și necesitatea abordării unui astfel de subiect au survenit, în primul rând, 

din lipsa unei bibliografii critice solide referitoare la opera lui Alexandru Ecovoiu. Receptarea 

lui Ecovoiu se limitează la cronici sau recenzii în periodice și articole, prezentări sumare în 

dicționare literare axate pe câteva titluri, considerate cele mai bune. Prea puțini exegeți i-au 

dedicat spații ample sau o atenție deosebită (dintre aceștia îi amintim pe Tudorel Urian şi Irina 

Petraş pe care i-am menţionat mai devreme, dar şi Ion Simuţ sau Cornel Regman). Acest 

fenomen este cauzat și de controversele legate de importanța scrisului său pe care publicul 

român nu îl cunoaște în adevărata dimensiune. 

Un alt neajuns al exegezei existente este viziunea lacunară. Materialele existente au 

în vedere părţi din opera scriitorului, fără a conferi o vedere de ansamblu asupra întregii sale arte 

narative, a mecanismelor care îl fac un autor viabil și veritabil. Până în prezent nu există, aşa 

cum am precizat mai sus, decât nişte articole sumare, parțiale în dicţionarele de literatură, dar 

care nu reuşesc să surprindă cu adevărat importanţa operei scriitorului pe scena literaturii române 

în contextul evoluţiei şi tendinţei de sincronizare cu arta de pe întreg mapamondul. Critica 

literară a promovat imaginea de scriitor postmodern a prozatorului abia odată cu apariția 

romanului Saludos (1995), ignorând evoluția sa literară până la acea dată. Complexitatea operei 

sale a dat naștere dorinței unei cercetări exhaustive, coerente și aprofundate asupra operei lui 

Alexandru Ecovoiu. Nu, în ultimul rând, există motivația intrinsecă survenită în urma lecturii 

romanului Saludos. Opera menționată ne-a captat atenția de la primele pagini care ne-au introdus 

într-o lume a fabulosului, a miraculosului, oferindu-ne un univers diferit față de realitate. De 

asemenea, am putut identifica în acel univers și anumite elemente aparent haotice și dezordonate, 

dar care se regăsesc cu ușurință în societatea actuală. 

Lucrarea dedicată analizei prozei a fost structurată pe cinci capitole: 

I. Alexandru Ecovoiu – scriitor postmodern 

II. Nevoia de imaginar în literatură și contextul politico-cultural 

III. Arta narativă sau cum să scrii parabole. Feţele imaginarului în romanele lui 

Alexandru Ecovoiu 

IV. Proza scurtă – de la omidă la fluture 
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V. Alexandru Ecovoiu sub pana criticii literare, 

fiecare dintre aceste capitole fiind organizat în subcapitolele aferent. 

În primul capitol, intitulat sugestiv Alexandru Ecovoiu – scriitor postmodern, am 

urmărit redactarea unor repere biografice şi a activităţii literare relevante pentru încadrarea 

scriitorului în mişcarea postmodernistă. Demonstrația a fost argumentată logic și coerent și 

conține atât păreri critice, cât și exemple concrete din operele scriitorului, care indică apartenența 

acestuia la curentul postmodernist, dar și la orientările de tip Political Correctness. S-a realizat, 

de asemenea, o delimitare a etapelor de creaţie ale autorului şi specificul fiecăreia dintre acestea 

cu elementele de recurenţă de rigoare. Delimitarea celor trei perioade de creație a avut la bază 

ordinea cronologică a aparițiilor editoriale și modalitatea de abordare a principalelor tematici, 

evoluția artei narative și a limbajului. Astfel am identificat etapele optzecistă, cea nouăzecistă și 

perioada anilor 2000 și am demonstrat specificul artei și tehnicii narative ale fiecăreia dintre 

acestea.  

Cel de-al doilea capitol se intitulează Nevoia de imaginar în literatură și contextul 

politico-cultural. În această parte a lucrării am căutat să explicităm necesitatea de a scrie 

literatură fantastică, de a evada în imaginar, atât în perioada totalitaristă, cât și în prezent. În 

timpul regimului comunist, a apărut literatura evazionistă ca formă de manifest împotriva 

regimului care promova proletcultismul, cultul personalității conducătorului și a politicii; 

evazionismul a reprezentat o formă de exprimare a libertății personale, a propriilor idei și 

gânduri. Închiderea spațiului românesc între limitele stabilite de granițele cu țările vecine și lipsa 

de comunicare cu acestea, restricționarea accesului la evoluția tehnologiei, rigiditatea regulilor 

impuse de regimul totalitar au avut ca efect o existență monotonă, lipsită de capacitatea de a 

reacționa din proprie voință, inertă, fără activitate intelectuală, în care până și literatura a avut un 

carater comandat. În ciuda încercării de a închide complet căile de comunicare cu țările 

occidentale, influențele acestora au reușit să pătrundă în țară. Rolul ficțiunii este de a corecta, fie 

și numai ipotetic, realitatea. Aflați sub presiunea unui regim dictatorial, oamenii aveau nevoie de 

ficțiune pentru a-și crea un univers artificial în care să poată trăi ceea ce regimul le interzisese. 

Operele care nu s-au încadrat în programul impus de cenzură, au fost scoase din biblioteci și 

topite. 

După 1989, literatura de evaziune a venit să compenseze lipsurile, realitatea 

mediocră și dezamăgirea față de democrația aplicată în mode eronat. Aceste ficțiuni nu se 

instituie numai în forme de evaziune, ele prezintă și problematici care țin de actualitate: lipsa de  
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comunicare dintre semeni, însingurarea, criza identitară, credința șubredă în Divinitate, 

profanarea sacrului, lupta pentru putere, tematici care se regăsesc și în literatura lui Alexandru 

Ecovoiu. Efectele acestora sunt lipsa verticalității omului și o societate în care libertatea este 

înțeleasă în mod eronat, provocând haos. 

Cel de-al treilea capitol a fost dedicat prozei de ample dimensiuni și se intitulează 

Arta narativă sau cum să scrii parabole. Feţele imaginarului în romanele lui Alexandru 

Ecovoiu. Cele șase romane scrise de Alexandru Ecovoiu au fost analizate atât comparativ, cât şi 

prin prisma caracteristicilor comune. Se poate constata cu uşurinţă exotismul toposurilor, joaca 

de-a puterea și dorința obsesivă de a instaura propria ordine în societate. Personajele sale sunt 

călători universali aflaţi în căutarea unui Adevăr unic şi indiscutabil şi care, pe parcursul acestui 

drum iniţiatic, se lovesc de problema puterii, de dorinţa unui personaj oponent care vrea să 

reorânduiască omenirea sau se consideră pe sine înșiși datori să reorganizeze ordinea existentă. 

Unele personaje percep o echivalență sinonimică între putere și libertate. Cel care deține puterea 

este liber, în vreme ce ceilalți trebuie să i se supună. 

Se observă constanţa autorului pentru personajul de tip alter ego, construit pentru a 

oglindi principiile după care protagoniștii se ghidează, ceea ce îi impulsionează, cu scopul de a le 

reda gândurile pe care eroii ezită să le expună într-un enunț concret. Este nelipsită prezenţa 

scriitorului/scribului şi a elementelor de metaroman. În romanele sale predomină tehnica mise en 

abime-ului, specifică noului roman francez. În același timp, onomastica personajelor este 

relevantă pentru rolul și misiunea pe care le au de îndeplinit.  

Autorul preia mituri şi le deconstruieşte, le demitizează, stârnind controverse literare 

şi religioase. Personajele sale duc o muncă asiduă de pătrundere a esenţei universului și vor să 

demonstreze că adevărul și Divinitatea e în fiecare din noi şi nu obligatoriu în credinţa creştină. 

Pentru autor și pentru personajele sale, Dumnezeu este numai unul, indiferent de religia adoptată 

și El este singurul de origine pur divină, Iisus-Fiul și ceilalți sfinți fiind expuși și predispuși 

păcatului prin latura lor umană. În romanele sale se poate observa predilecția pentru textele 

apocrife. Autorul atrage atenția asupra mesajului transmis de acestea care este necunoscut celor 

mai mulți dintre noi, dar pe care nu ar trebui să le evităm, ci, din contră, se recomandă lecturarea 

și confruntarea acestora cu textele biblice. Nu se poate trece cu vederea nici faptul că în ultimii 

ani sacrul a fost profanat și că adevărata credință a fost înlocuită cu una de suprafață, 

superficială. Actul religios a devenit unul mecanic, realizat mașinal, fără conștiință, nu mai 

există vocație religioasă, chemare spirituală, preoția transformându-se într-o meserie oarecare, 

renumerată asemenea celorlalte ocupații. 
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Următorul capitol este, din nou, unul de analiză, dar de această dată accentul a fost 

pus pe volumele de proză scurtă. Povestirile din fiecare volum, considerate nişte microromare, 

au fost analizate în ordine cronologică, avându-se în vedere temele principale, elementele de 

construcție și particularitățile de limbaj. Prin proza scurtă, Alexandru Ecovoiu își pregăteşte 

romanele de mai târziu. Acestea reprezintă și primele sale exerciții de beletristică, mai puțin 

reușite, motiv pentru care primele sale două volume de nuvele au trecut aproape neobservate de 

către critica literară. Celor două volume publicate înainte de căderea regimului comunist li s-a 

alăturat în anul 2001 opul Cei trei copii-Mozart, care este un indice al evoluției scriitorului. 

Acest al treilea volum vine să completeze datele din romanele publicate în perioada 1995-2000, 

vedem aici un autor al cărui limbaj și stil literar-artistic s-a cristalizat. 

În ultimul capitol, am realizat inventarierea și sinteza receptării sale critice cu scopul 

de a reliefa importanţa și necesitatea studiului asupra operei sale. S-au scos în evidență și 

comentat atât aprecierile, cât și contestările, am putut vedea modul în care societatea literară din 

România a primit operele lui Alexandru Ecovoiu, reticențele criticilor români, dar și deschiderea 

totală a lumii literare din Europa și din America latină față de nuvelele și romanele sale. Opera 

sa este mai cunoscută și mai apreciată în afara  granițelor României. 

După cum se poate observa, cercetarea propusă se doreşte a fi o sondare literară care 

să vină în completarea bibliografiei critice existente şi a încercat să trateze operele autorului din 

cât mai multe perspective. Anumite secvențe nu se pot înțelege fără a avea în vedere contextul 

istoric și literar, de aceea a fost necesară definirea noțiunii de imaginar, dar și prezentarea 

efectelor pe care comunismul le-a imprimat asupra culturii române. 

Aşa cum am menţionat mai sus, bibliografia lucrării cuprinde operele scriitorului, 

dicţionare şi istorii literare, articole de critică şi istorie literară apărute în volume şi în periodice, 

interviuri şi bibliografie electronică. La nevoie, s-au efectuat traduceri din critica internaţională 

pentru a putea realiza un studiu complet şi complex asupra operei lui Alexandru Ecovoiu, astfel 

că metodele de cercetare folosite pentru a atinge obiectivele propuse de prezenta lucrare de 

cercetare au fost: analiza și sinteza, deducția, analogia, interpretarea directă a textelor literare și 

critice, analiza comparativă, euristica, traducerea și adaptarea.  

În concluzie, cercetarea de față se dorește a fi un instrument util unor viitoare 

cercetări privind literatura postmodernă, evoluția și particularitățile acesteia prin aplicație directă 

pe opera scriitorului Alexandru Ecovoiu, care deși încearcă să se sustragă oricărei grupări 

literare, adoptă și dezvoltă un stil postmodern prin excelență. Prin această lucrare, am reușit să 

aducem câteva elemente de noutate pe care critica literară nu le-a semnalat sau poate că nu le-a  
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acordat suficientă importanță. 
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