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Literatura citadină 

Ligia Tudurachi 

Dacă modernizarea statelor europene s-a făcut într-o perioadă relativ lungă, implicând 
stratificări şi sedimentări pe parcursul mai multor generaţii, românii au traversat între 
1829 şi 1914 toate etapele evoluţiei sociale şi economice capitaliste, trecând de la un 
capitalism primar (1821) la unul industrial (1899), cu un regim protecţionist, dominat 
de valorificarea rapidă a bogăţiilor (Constantini, 2019, p. 173). Această permanentă 
acordare a transformărilor politice, economice şi culturale româneşti la ritmurile interna
ţionale a făcut ca modernizarea să nu se producă, în spaţiul românesc, într-un mod revo
luţionar. Ideea a fost formulată în mod repetat, între alţii, de P.P. Carp în 1882 (,,Nouă 
revoluţiile radicale nu ne sunt permise") sau de Maiorescu în 1887 (,,Noi... nu suntem 
revoluţionari"), iar criticile la adresa aspectului pripit al imitaţiei şi a caracterului haotic 
al efectelor obţinute au abundat la rândul lor. Ca în toată zona sud-est-europeană, moder
nizarea României a fost un proces ce s-a desfăşurat într-un cadru formal şi relativ instabil. 
Aspectul Bucureştiului de la sfârşitul secolului al XIX-lea până în preajma Primului 
Război Mondial a reflectat ritmurile acestei modernizări grăbite şi dezordonate, puternic 
influenţate de modelele de urbanitate occidentale. 

Felul în care este ilustrat în literatura română bazinul semantic al citadinismului 
modernist permite identificarea unui ansamblu relativ stabil de trăsături, ce reflectă par
ticularităţile procesului românesc de modernizare. Este vorba de: (1) experienţa citadină 
ca descoperire a unui mod diferit de existenţă, ca , implicând deci un raport 
cu noutatea; (2) o sensibilitate sporită la modă şi o percepţie a efemerului (rapiditatea 
trecerii timpului şi transformările pe care aceasta le antrenează) ; (3) raportul obligatoriu 
cu tehnologiile vieţii modeme (viteză, progres, emancipare); (4) o investiţie în forma 
de viaţă ca aventură, implicând înfruntarea necunoscutului, imprevizibilul, întâlnirile 
extraordinare şi ieşirea din spaţiul de confort; (5) definirea unor identităţi multiplicate 
şi fracturate, care sunt, în acelaşi timp, identităţi contestate. 

Din perspectiva acestui set de trăsături, pot fi identificate cel puţin trei nuclee distincte 
ale bazinului semantic al literaturii citadine moderniste româneşti. 

Configurări ale imaginarului citadin (I). Filiera modernistă 

Oraşul misterelor (1850-1880) 

Primul nucleu al bazinului semantic citadin începe să se alcătuiască în intervalul 
1860-1880, odată cu imitarea în spaţiul românesc a romanului de mistere, foarte curând 
după apariţia lui în Franţ n 1842, şi foarte aproape de modelele franceze (în special 
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Misterele Parisului Misterele Londrei
, 

Baronzi ( Mistere ale 
Misterele Ploescilor (1892), Constantin 

D. Aricescu, , Misterele
În Iassy (1871),

. Fratele

negru 

Hristoitie au

Tainele inimei (1850) a 
Manoil Elena

Istoria lui Alecu a lui Ion Ghica (1848),  (1860) al lui Pantazi Ghica ori 

Ciocoii 

prologul romanului lui Filim

Eugene Sue, , şi Paul Feval, ). Ioan M. Bujoreanu 
scrie „mistere" ale Bucureştiului (Mistere din Bucureşti val. 1-11, 1862), la fel ca George 

Misterele Bucureştilor, val. I-III, 1862-1864) şi G. Cretzeanu ( 
Bucureştilor, 1886). Demetru Georgian semnează 

Misterele căsătoriei val. I-III (1861-1866), Gr.H. Grandea, 
românilor (1879). Tot roman de mistere este şi textul lui To.A. Miller, 
unde sunt urmărite acţiunile unei bande de tâlhari, condusă de Gh. Ciorchinidi, care 
terorizează capitala Moldovei, sau cel al lui Al. Pelimon, Un Junc/ionar sinucis 
şi sora (1873), a cărui acţiune este plasată în oraşe transilvănene (Sibiu, Mediaş, Braşov). 
Citadinismul este unul de import în acest prim moment al ilustrării sale în spaţiul 
românesc, fiind preluat odată cu genul şi formula literară. Oraşul este românesc ca nume, 
geografie şi populaţie, dar modul lui de folosire este occidental. Caracteristica acestei 
specii de roman popular o constituie eroii infernali, ,,satanici", ilustrând fizionomia 
sceleratului. Ei au palori demonice, se manifestă prin urlete de izbândă, trăiesc satisfacţii 
mefistofelice de tipul celor pe care, la începuturile cinematografiei, le va specula filmul 
mut. Într-o serie de proze ale Constanţei Dunca-Schiau (1863), acestui personaj i se va 
spune chiar "omul negru". Accentule pus pe arta simulării, care îl face pe erou să treacă 
drept ceea ce nu este, păcălindu-şi victimele, relaţia care interesează fiind în primul 
rând cea dintre agresor şi pradă. Strada devine astfel un spaţiu al aventurii figurate nu ca 
descoperire, în spirit baudelairian, ci ca rătăcire, care expune la risc şi la violenţă. Ea este 
un loc al vagabonzilor, hoţilor, bandiţilor şi cerşetorilor, după cum interioarele burgheze 
vor deveni scena de acţiune a escrocilor de tot felul. Din acest motiv, primul roman 
citadin românesc se prezintă ca un roman al actualităţii, figurând oraşul ca un 
mediu care speculează slăbiciunea şi vulnerabilitatea celor care îl locuiesc, destinându-i 
pierzaniei. În gamă afectivă, acest oraş variază între milă şi groază. În 
şcoala moralului (1834), Anton Pann oferise deja un portret al bucureşteanului ca om 
de mahala şi ca vagabond : 

S-a sculat şi iese în uliţă cu cămaşa de noapte sub surtuc. Nici nu s-a spălat pe obraz, îşi 
strânge brâul sub ochii trecătorilor cu care schimbă bineţe. Apoi, îmbrăcat în haine noi, 
se admiră din mers. Are o mare batistă înflorată revărsată din sân ; şi-a pus şapca 

ştrengăreşte pe-o ureche de care şi-a aninat şi o floare de liliac. 

O percepţie similară a urbanităţii e ilustrată în proza de moravuri a epocii, scrisă şi 
ea după model străin. În locul bandiţilor şi hoţilor, figurile de escroci care interesează 
aici sunt parveniţii, ariviştii şi eroii prin excelenţă duplicitari. 
lui Kogălniceanu, (1855) şi (1862) lui Bolintineanu, dar şi fragmentul din 

Un boem român 
Jidovul cămătar (1863) al lui Al. Pelimon sunt populate de prinţi ruinaţi, de demagogi 
ori de parveniţi : moşieri, colonei ori avocaţi lipsiţi de scrupule, corupţi şi imorali, 
implicaţi în afaceri necinstite şi delapidări. Personaje similare sunt şi Gogor Terez ori 
Alexandru Palloti din Don Juanii din Bucureşti (1861, 1862) al lui Radu Ionescu. Emble
matic pentru acest parvenitism profund urban prin dinamismul şi „descurcăreala" pe 
care le presupune e modelul pe care îl oferă Nicolae Filimon prin Dinu Păturică ( 
vechi şi noi, 1863). După G. Călinescu, fiziologia ciocoiului, aşa cum e prezentată în 

on, este aceea a unui „inamic al onoarei şi al tuturor virtuţilor 
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LITERATURA CITADINĂ 

modernişti, oraşul e un mediu în care definiţia complexă şi diversificată a identităţii 
devine ea însăşi sursa unei indeterminări periculoase. Sunt semnificative în acest sens 
patologiile de care suferă personajele Hortensiei Papadat-Bengescu, ale lui Anton Holban 

Raportarea la peisajul urban rămâne, în mod esenţial, una rezervată, chiar şi în cazul 
avangardei. Din analiza amănunţită pe care o face Mădălina Lascu reprezentărilor şi 
funcţiilor oraşului în avangarda românească (Lascu, 2014) reiese că, excepţie făcând 
futurismul, nu se poate vorbi cu adevărat de un entuziasm în elaborarea acestui topos. 
Preocupat de supertehnologizare ca şi futurismul, expresionismul produce viziuni sumbre 
ale unui infern sufocant şi maşinist, societatea industrializată situându-se, în aceste 
tablouri, sub semnul apocalipsei. Fotomontajul dadaist asociază fragmente disparate de 
viaţă urbană, subliniind dispunerea existenţelor citadine după un principiu al aleatoriului 
pur. Până şi printre suprarealişti, cărora le e caracteristică proiecţia unui oraş oniric, 
funtasmat şi metamorfotic, un poet cu tentă socială precum Gherasim Luca, pentru care 
oraşul e un loc al existenţelor proletare, îl vede întunecat şi cufundat în mlaştini. Specifică 
pentru oraşul avangardist rămâne o stare de , provocată de multiplicarea 
centrilor nervoşi ai metropolei şi de proliferarea stimulilor care invadează fiinţa umană. 
Primul număr din lui Ion Vinea (1915) are pe copertă o imagine (reluată în 
1922 pe coperta primului număr din ) în care o mulţime de bărbaţi, femei 
şi copii aleargă derutaţi în toate direcţiile. Făcând o cronică a unei expoziţii marca 

, într-un număr din 1924 din Mişcarea literară, Tudor Vianu va sublinia 
acelaşi efect de dezorientare. Sala expoziţiei pe care o descrie Vianu, adăpostind „agita
ţia" unei mulţimi numeroase, e iniţial cufundată în întuneric. Apoi îşi aprinde luminile 
„deodată", pe fundalul unei muzici în care se amestecă "sirene", "uruit de tobe" şi o 
„orchestră de jazz-band din care nu lipsea muzicantul negru", producând o stare de 
derută şi de perplexitate ("La sunetul coardelor, al sirenelor şi al tobelor, mulţimea invi
taţilor reuşea cu greu să se orienteze"). Impresia revine şi la Radu Cosmin. După ce în 
1916 semnase un volum de în care, pe modelul „Scrisorilor" eminesciene, îşi 

propunea să facă o radiografie a tarelor „înaltei societăţi" bucureştene, tematizând astfel 
implicit formele de experienţă a vieţii citadine, acesta publică în 1921 un roman în două 

. Subliniată aici, nu fără ironie, ca modalitate specifică de interacţiune 
a cetăţenilor cu oraşul, este alergarea continuă, reiterată la toate nivelurile sociale : 

Oraşul era o adevărată arenă de alergări demente : umilul muncitor alerga după o pâine, 
ca şi astăzi ; speculanţii, samsarii de bursă, marii escroci ai zilei alergau după îmbogăţire, 
măscăricii şi proxeneţii alergau după vânaturi noi, după copile de 13 ani, cu viciul în sânge 
din leagăn. Şoferii alergau beţi pe străzile capitalei după victime noi pe care le lăsau cadou 
Morgii. Negustorii se întreceau între ei în alergări de jaf. Parlamentarii alergau după 
permise, permisele după vagoane, vagoanele după lei şi leii după escroci. Pungaşii alergau 
după lovituri, sergenţii după pungaşi şi toţi laolaltă după escroci. 

Locuitorul capitalei din anii 1920 rămâne, în esenţa sa, o fiinţă vulnerabilă. Doar 
că, în locul barbariei, violentei şi brutalităţii fizice care tăceau parte din formula 
melodramatică şi senzaţionalistă a sfârşitului secolului al XIX-lea, literatura anilor 
interbelici situează această vulnerabilitate mai curând pe un palier al disconfortului 
moral, reprezentând formele multiple de alienare pe care le produce mediul citadin. În 
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O m

trench-coat charleston 

acest sens, se poate observa recurenţa, mai ales în poezie, a unor imagini ale oraşului 
demonic şi vicios. ,,Monstruos se-ntinde oraşul,/ Viciul joacă-n el pe brânci", scrie 
Alexandru Macedonski (,,Rondelul uriaşului"). În „Balada marilor oraşe galbene" a 
Sandei Movilă, capitala se deschide ca o trapă, pentru a înghiţi de-a valma mulţimile 
dezorientate şi neputincioase : 

ână nevăzută părea că-i ducea de-a valma pe toţi, 
ca pe nişte cohorte stigmatiz.ate de hoţi 
şi paşii lor şovăielnici cădeau uneori în adânc. 
O trapă erau marile bulevarde, un mormânt, 
peste care se revărsau puhoaie 
nesfârşite, cohorte de orbi, şovăind, şchiopătând, 
alergând cu săbiile bratelor ridicate, deznădăjduite sub cer. 

În aceeaşi serie a imaginarului urban se poate înscrie şi evocarea oraşului-cetate, aşa 
cum se găseşte la membrii Cercului Literar de la Sibiu, Radu Stanca, Ion Negoiţescu, 
Ioanichie Olteanu sau Radu Ionescu. Populat de fantome ale trecutului şi de umbrele 
morţilor din cimitire, oraşul e, şi în acest caz, trăit ca aventură nocturnă. Mutându-se 
în spaţiul exterior al străzii, cerchiştii ritualizează plimbările nocturne, transformându-le 
într-un pretext al conversaţiei literare şi experimentând totodată rătăcirea şi deruta 
urbană, ca practică voită de provocare a întâmplării şi a imprevizibilului. 

Tot în epoca interbelică apare şi diferenţa dintre viaţa de centru a capitalei, care e 
una autentic „modernă", şi viaţa periferiei sau a mahalalelor, care rămâne mizerabilă 
şi crepusculară (romanele lui Ury Benador, George Mihail Zamfirescu, Isac Peltz etc.). 
Sporturile şi moda sportivă caracterizează însă în egală măsură ambele spaţii, chiar dacă 
pentru mica şi marea burghezie din centru este vorba mai degrabă de înot, de schiat, 
de curse de cai şi de automobil (Camil Petrescu, Mihail Sebastian, Cella Serghi, Ioana 
Postelnicu, Ion Biberi), iar pentru cei de la periferie, mai mult de „matchuri" de box 
şi de fotbal. Alcătuind, în Cartea nunţii (1933), tabloul unei mulţimi animate care se 
îndreaptă spre Circ, din care fac parte băieţi de prăvălie, instalatori, măcelari sau agenţi 
secreţi, şi bătrâni, şi tineri, chiar şi elevi de liceu, Călinescu insistă asupra discrepanţei 
care se creează între „uităturile vulgare şi bestiale" ale celor din grup, cu figuri umile 
şi neîngrijite, şi hainele pe care ei le poartă, cu accesorii şi croiuri recente, chiar dacă 
în stare proastă: ,,bascuri",,, "-uri, ,,haine de postav gri-pulbere". 
Nu fac excepţie nici fetele, în cazul cărora „buzele groase de vânzătoare" se combină 
cu „bascul" şi „părul tuns" în stil sportiv, alcătuind „o înfăţişare ciudat de ambiguă". 
Cântărindu-i cu răceală, Jim îi numeşte pe toţi „modernişti şi moderniste ale mahalalei", 
observându-le gesturile „pătimaşe şi ireductibile", ce evocă „plebea romană rău miro
sitoare din circuri". În fond, deşi bogat ilustrată ca formă de viaţă, în estetica, gesturile 
şi acţiunile sale caracteristice, reprezentării moderniste a citadinismului i-a lipsit entu
ziasmul şi îi rămâne caracteristic raportul distanţat şi critic. Aşa cum remarca Sorin 
Alexandrescu (2008, p. 136), nu este vorba de un refuz al esteticii urbane, ci de o inca
pacitate de a adera afectiv la valorile acesteia. De unde constatarea, nu lipsită de paradox 
în spaţiul românesc, a unei puternice reacţii moderniste de refuz al civilizaţiei oraşului, 
după ce tot o reacţie negativă ilustrase, cu o jumătate de secol mai devreme, romanul 
de mistere şi cel de moravuri. 
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LITERATURA CITADINĂ 

re polarităţile care definesc în epoca interbelică valorile citadinismului, trebuie 
menţionată opoziţia dintre viaţa urbană a capitalei şi viaţa micilor oraşe de provincie. 
Ca şi în privinţa mahalalei, această ipostază a experienţei urbane e tot negativă, deşi pe 
un suport imaginar diferit. În cazul târgului funcţionează o fatalitate sumbră a locului 
(Papadima, 2011, p. 340), în care tristeţea este copleşitoare şi non-evenimentul este 
caracteristic. Sunt "locuri unde nu se întâmplă nimic". Încetinite la minim şi consumate 
în plictis, vegetalizate, ritmurile vieţii provinciale par o caricatură a vieţii citadine 
occidentale. Oamenii apar ca nişte marionete care îşi consumă existenţele monoman, în 
funcţie de o unică obsesie, în vreme ce, în cazul marelui oraş, distanţarea critică vizează 
formele de alienare pe care le produc supraaglomerarea, fluxurile prea rapide ale vieţii, 
pierderea în mulţime etc. Din acest punct de vedere, apropierea dintre provincie şi 

capitală se manifestă şi prin importanţa acordată în ambele spaţii 
gazetei, cu necrologuri şi ştiri de senzaţie (crime, hoţii, şantaje, încornorări), precum 
şi „zguduirea" pe care această lectură o produce cititorului, exploatată mai întâi în 
prozele scurte caragialiene, ilustrează, într-un vocabular al modernităţii, fatalitatea care 
conduce destinele umane. Linia deschisă de Caragiale e prelungită în epoca interbelică 
de Octav Şuluţiu în Mântuire (1943), de Victor Papilian în Fără limite (1936) sau de E. 

(1933). Există, de asemenea, şi o poezie neagră a actualităţii, 
care exploatează faptul divers. 

A. Mirea realizează în acest spirit un tablou al Cişmigiului ("Cişmigiu!"): 

Un carpen îşi aşteaptă să-i vină spânzuratul 
Cu legănări de pendul să-şi mişte umbra-n lună ... 
Acuaticele lebezi au îndrăgit uscatul 
Ca nişte simple gâşte.. . Fanfare nu mai sună. 

S-au dus şi doici, şi bone, şi mândrii vistavoi. .. 
Cu florile în seră închis stă grădinarul... 
Şi trist e Cişmigiul precum e calendarul 
Din care-o mână rupe cele din urmă foi. 

Menţinerea atitudinii critice faţă de citadinism e responsabilă şi de tenta grotesc-cari
caturală a multora dintre cadrele urbane şi a personajelor care le populează. De aceea, 
relaţia inaugurată de Caragiale între şi supravieţuieşte în literatura 
dintre cele două războaie mondiale. Cea mai mare parte dintre reprezentările oraşului-spec
tacol nu face decât să reitereze un topos al oraşului "de bâlci", decor "de proastă melo
dramă" (Ştefan Petică, "Cântecul toamnei"). "Oraşul" lui Mihail Săulescu ar fi, după 

o replică românească inversată a 
lui Baudelaire. Termenii sunt aici cei ai unei „barbarii" urbane, opuse 

„civilizaţiei" rurale ("Ce suflet e-n cetate, demonic şi barbar"). ,,Calea Victoriei" a lui 
Ştefan Baciu se construieşte tot ca un pamflet liric. Ipostaziind un oraş „fardat", spălat 
cu furtunul doar pentru a susţine „stindarde şi parăzi", plin de hărmălaie, veselie, lumini, 
culori, muzică şi ritm, poetul expune, în fond, un mediu zgomotos şi superficial (" Un 
pumn pestriţ de oameni şi de case/ Îşi varsă zgomotul în bulevard"). Populată de „pâlcuri 
de zevzeci" care se adună pentru petreceri(" Trec zdrenţe-n tact şi tu petreci"), această 
capitală este în esenţa ei un loc crud şi dezumanizant (,, Un vierme eşti, privită din tărie/ 



218 IMAGINAR LITERAR

Petrescu în Calea Victoriei 

 

groaza

Adela (1938), 
Cezar Petrescu în Calea Victoriei (1930), Mateiu Caragiale în Craii 
de Curtea-Veche (1938), (1963), 
Christina Belle Époque

vintage

Craii de 
Curtea-Veche

Matei Iliescu Didactica Nova

Tu-nfuleci prada, ca un şarpe,/ Răpeşti lumini şi dai melancolie,/ Sunând, perfidă-n 
sutele de harpe"). Tot o atitudine critică faţă de modernitatea urbană apare şi la Cezar 

(1930) sau la Fundoianu în „Oraşul plin de oameni". Strada 
e aici un spaţiu al sărbătorii, al dansului şi al petrecerii, dar al unei petreceri care se 
scaldă în noroaie : 

Oraşul plin de oameni şi noroi 
Şi-aprinde, roşii, miile de becuri, 
Şi-i ca un vas uitat după înecuri. 
Atâţia oameni sunt şi-atât noroi, 
Încât, cum stau alăture în joc, 
Se murdăresc pe straie reciproc. 

Imaginea e recurentă în ciclul „Oraşe" din Privelişti (1916): oraşul, a cărui vitalitate 
e atât de puternică încât e capabilă să alunge moartea, e în acelaşi timp dezgustător, cu 
pereţii pătaţi de urină, cu „iz" de canale şi mirosuri acre. Astfel că, pentru a exprima 
raportul afectiv cu un asemenea spaţiu, poetul va folosi chiar cuvântul care descrie tema 
citadină a romanelor de mistere: ,,Eu mă gândeam la acestor existenţe". 

Pe lângă textele simboliste, moderniste şi avangardiste, în reprezentarea interbelică 
a imaginarului urban e implicată şi o tendinţă antimodernă, care recuperează, printr-o 
„privire întoarsă", o figură a oraşului de dinaintea Primului Război Mondial. Garabet 
!brăileanu în (1933), G. Călinescu în Cartea nun/ii şi Enigma Otiliei 

şi Oraş patriarhal 
, Mircea Eliade în Nuntă în cer La Jigănci Domnişoara 

(1936) refac atmosfera de a capitalei, ilustrând un Bucureşti 
melancolic, ezoteric, crepuscular, cu fetişuri şi antichităţi. E o temă a modernis-
mului nostalgic, paseist şi clasicizant, ce va reverbera mai târziu şi într-un roman precum 
Săptămâna nebunilor (1981) al lui Eugen Barbu. Citadinismul modernist românesc are, 
din acest punct de vedere, mai puţine în comun cu percepţia baudelairiană asupra oraşului 
modem şi mai multe cu romanul de moravuri, ceea ce se poate vedea în 

şi în vitalitatea sa crepusculară, trăită într-un mod carnavalesc: hedonismul 
frivol, experienţele excesive, senzualităţile orientale, formele locale de cinism; deca
dentismul parizian continuă să evoce aici, chiar dacă la mare distanţă şi prin multiple 
medieri estetice, filiera literaturii de mistere. 

,,Supravieţuiri" ale citadinismului modernist (1970-2000) 

A treia configurare a bazinului semantic al citadinismului modernist o constituie o proză 
pe care, cu o sintagmă a lui Radu Cosaşu, o putem numi „a supravieţuirilor" sau a „rădă
cinilor mic-burgheze". Intervalul de referinţă îl constituie în acest caz anii 1970-1980 
(cu unele prelungiri în anii 1990-2000). Este un bazin semantic construit tot printr-un 
gest al privirii retrospective, de data aceasta ca revenire, sub comunism, la oraşul 
interbelic, ilustrată de Radu Petrescu ( , 1970; , 1971; 
Jurnalul, 2014), de Gabriela Adameşteanu (Diminea/a pierdută, 1983), de Bedros 
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Horasangian (Sa Cartea Milionarului, 1977), 
Vedere din balcon

Meseria de nuvelist, 1980). Pentru 

, 1976, a lui Constantin 

, 1975, a lui 
, 1987, a lui Costache 

în 

 (1965). În virtutea acestei noi 

Sancho Panza al doilea (în Dragoste cu vorbe 
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lă de aşteptare, 1987), de Ştefan Bănulescu ( 
de Costache Olăreanu ( , 1971), de Mircea Horia Simionescu sau de 
Radu Cosaşu (seria Supravieţuirilor, 1973-1989 -
definirea acestei urbanităţi rămâne în continuare esenţial raportul oraşului cu tehnologia ; 
intervine însă un proces de muzeificare a acesteia. Cutia muzicală, fotografia, telegraful, 
gramofonul apar în acest nou context ficţional drept simple obiecte de talcioc, desperecheate 
şi inutile, depăşite de practicile cotidiene. Aceeaşi muzeificare afectează vestimentaţia, 
comportamentele, gesticulaţia şi ritualurile zilnice ale indivizilor, sau spectrul ocupaţiilor 
lor. Personajele din categoria „supravieţuitorilor" sunt, aproape fără excepţie, bătrâni 
şi bătrâne (mai ales fete bătrâne), ,,unchi" şi „mătuşi" (mai rar mame şi taţi), şi, adesea, 
evrei. Sunt anticari (Hary Brummer din Galeria cu viJă sălbatică 
Ţoiu; Matei Iliescu din Pălăria de pai, 1965, a lui Ştefan Bănulescu; bătrânul Antipa, 
August pălărierul şi „ bătrânul ramolit Baroni" din Lumea în două zile 
George Bălăiţă ; domnul Mitrache din Dragoste cu vorbe şi copaci 
Olăreanu), costumieri şi costumiere la teatru, pălărieri, ceasornicari, foşti negustori şi 
antreprenori, regizori, valeţi. La Constantin Ţoiu, ei ilustrează o clasă a „foştilor", ,,fii 
ai pustiului", în vreme ce la Ştefan Bănulescu devin „prezenţe târzii" şi „oameni cu 
care se sfârşeşte o lume" (Iama bărbaJilor, 1965). Existenţa lor se desfăşoară aproape 
exclusiv în interior, unde continuă totuşi să poarte ţinute de stradă : papioane, bastoane, 
pălării, costume. Aceste interioare sunt reci şi lugubre (,,crematorii", le va spune Ţoiu 

Galeria cu viJă sălbatică), în clădiri în alte vremuri impunătoare, acum dărăpănate, 
în care spaţiul de locuire al „fostului" s-a redus la minimum; e de obicei o încăpere 
strâmtă de pod, de mansardă sau de subsol, ticsită cu obiectele care umpleau locuinţe 
mai mari şi mai încăpătoare. Micşorându-şi astfel dimensiunile, aceste vieţi se aglutinează 
cu ale altor chiriaşi. Caracterizaţi prin gesturi repetitive, transformate inevitabil în ticuri, 
şi printr-un program de viaţă redundant, executat fără implicare, aceşti oameni „vechi" 
se ataşează adesea de o piesă de mobilier care le devine consubstanţială. Au prioritate 
în această ordine scaunele şi fotoliile, în culori puternice ori din materiale fine (mătase, 
catifea, piele), toate „largi" şi cu spătare prea înalte, subliniind astfel că umanitatea care 
le foloseşte în prezent a suportat, între timp, o diminuare. Palizi, transparenţi, subţiaţi 
uneori până la imponderabilitate (,,omul care îşi trăieşte mai mult umbra decât chipul", 
cum formulează Ştefan Bănulescu), pierduţi şi şterşi, aceşti indivizi, al căror destin nu 
a fost prin nimic remarcabil pentru epoca pe care au trăit-o, devin deodată reprezentativi, 
într-un mod paradoxal, tocmai datorită palidei supravieţuiri prin ei a vieţii secolului: 
„Nu era nici bun, nici rău, nu venea de nicăieri şi nu pleca nicăieri", îşi caracterizează 
Ştefan Bănulescu personajul din ciclul VieJi provizorii 
forme de anonimat „relevant", ei sunt Popeştii şi !oneştii ce îl continuă pe Mitică Popescu 
al lui Caragiale şi pe Mitică Popescu al lui Camil Petrescu (nu întâmplător, Radu Cosaşu 
îi va fetişiza deopotrivă pe Camil Petrescu şi pe I.L. Caragiale). Sunt la rândul lor cari
caturali, dar, în acest nou context, prin chiar decalajul lor în raport cu propria realitate. 
Pot trece, precum „domn Mitrache" din 
şi copaci) al lui Costache Olăreanu, drept simple manechine din decorul unor „case 
memoriale" (,,Îşi pusese deasupra o pelerină, în cap o şapcă din alea cum am văzut 
prin filme că purtau piloţii înainte şi nişte ochelari cum n-au decât ăia de la circulaţie"). 
Dacă din interioarele în care s-au autoexilat mai ajung totuşi în stradă, se recunosc între 
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dezorienta-
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dezorientarea 

ei şi se asociază în perpetuarea codificată şi complicată a unor ritu 
de pildă), făcând totdeauna o extraordinară risipă de timp. Aceşti bătrâni politicoşi 
şi manieraţi, cu mişcări lente, stângace, nesigure şi dezarticulate, cvasistatici pot fi 
atunci reprezentaţi, cum o face Constantin Ţoiu în Obligado (1984), în mijlocul unei 
mulţimi „gonind şi neştiind spre ce goneşte", ca victime ale unui „puhoi" de „trecători 
brutali". 

După viaţa expusă pe care o explorase romanul de mistere şi viaţa alienată de citadin 
care-i interesase pe interbelici, această proză a anilor 1970 şi 1980 construieşte „vieţi 
provizorii". Provizorii nu prin multiplicitatea formelor pe care le-ar putea lua sau prin 
instabilitatea lor, ci, dimpotrivă, printr-o rigiditate asociată uzurii, care sfârşeşte inevi
tabil în dezintegrare. Suple şi demodate, aceste personaje sunt transformate în păpuşi 
mecanice (cu grotescul de rigoare), aşa cum fuseseră şi personajele provinciale interbe
lice, fiind alcătuite, ca şi ele, pe un singur resort. Acesta nu mai e însă maniacal, ci ţine 
chiar de „vechimea" acestor personaje şi de fosilizarea lor, de lipsa lor de energie şi de 
vitalitate. Percepţia lor e tot distanţată şi exterioară : niciun protagonist al acestor texte 
nu e din categoria „supravieţuitorilor". Vechea realitate a urbanităţii interbelice, dezmem
brată şi vândută bucată cu bucată, îşi exhibă, în această proză din anii 1970-1980, 
ultimele rămăşiţe, înainte de extincţia totală. Una dintre temele importante ale bazi
nului semantic citadin o constituie, tocmai de aceea, ,,uitarea". Uneori, această uitare 
e trăită fizic, ca stare de „primejdie" şi nesiguranţă, în felul în care în romanele de 
mistere era „primejduită" viaţa trecătorului de necunoscuţii care îl urmăreau pe stradă. 
„Există, rătăcită în spaţiul amorf, primejdia uitării - scrie Bedros Horasangian în 
Sală de aşteptare. Care uitare? Sfârşitul sec al tinereţii, gesturi, o femeie absentă, 
câteva cuvinte epuizate, inconsecvente uşi trântite, fără niciun rost, între ispite prelungite. 
Să locuieşti unde ? Bucurii clandestine în adăposturi lipsite de substanţă 
aplecată din fotografia decolorată, o confuzie, un chip cvasinecunoscut, poate că nimic 
nu era adevărat, atâtea trucuri". În climatul politic comunist, reprezentarea acestei 
urbanităţi „supravieţuitoare" constituie o formă discretă de rezistenţă, protagoniştii 

făcând parte din familia excluşilor şi a marginalilor, a celor rămaşi pe dinafară în noua 

Principalul ax de imaginar în funcţie de care se alcătuieşte bazinul semantic al 
citadinismului modernist rămâne, astfel, şi în acest al treilea moment istoric, 

. Parte a incertitudinii şi a violenţei specifice mediului urban în romanul de mistere, 
devenită stare definitorie pentru scriitorii modernişti şi de avangardă, 
capătă în proza „supravieţuirilor" o coloratură strict politică: e în primul rând atitudinea 
celui care refuză conformarea şi se închide într-o lume veche, asumându-şi inadaptarea. 

Configurări ale imaginarului citadin (li). 
Filiera „proletară" 

Adeziunea fără rest şi entuziastă la urban se va obţine, crede Mircea Martin (Chioaru, 2009, 
p. 89), abia faţă de oraşul comunist, şi sub comunism. Acest lucru face posibilă constitui
rea, alături de bazinul semantic al citadinismului modernist, în paralel şi în concurenţă cu 
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el, a unui b in semantic secund, al . Nimic din ceea ce îl caracte
rizează pe primul nu revine în cel de-al doilea, nu doar fiindcă o formă de viaţă proletară 
se opune unei forme de viaţă mic-burgheze, ci şi fiindcă însuşi tiparul urbanităţii s-a 
schimbat în condiţiile apariţiei oraşului comunist, puternic industrializat. Înlocuirea 
locuinţelor individuale cu locuinţe colective, precum şi naţionalizarea imobilelor proprie
tate privată în 1948 a dat naştere unei întregi populaţii de chiriaşi, al căror raport cu 
spaţiul privat devine abstract, fiind mediat nu de oameni, ci de instituţii. În acelaşi 
timp, transformarea profundă a oraşelor prin proiecte faraonice şi prin şantiere la scară 
mare (ceea ce constituie subiectul unui roman cume cel al lui Ştefan Andrei, Noul oraş 
1952) conduce în mod natural la integrarea în viaţa citadină şi în ritmurile ei a uzinelor 
şi fabricilor. 

Rădăcinile acestui bazin semantic nu coboară mai departe de epoca interbelică, primul 
moment în care se înregistrează, pe fondul mişcărilor muncitoreşti din anii 1930, un 
entuziasm al manifestării stradale ca revendicare politică. Opusă paradelor şi petrece
rilor urbane, unde se explorează în aceeaşi epocă abandonul în voia simţurilor şi car
navalescul, coborârea muncitorilor în stradă şi adunarea lor în pieţe reprezintă încarnarea 
unei voci contestatare. E o vitalitate a frondei, o energie revoluţionară a schimbării, o 
frenezie a forţei pe care cei slabi o dobândesc unindu-se. Pentru prima oară, proletariatul 
transformă strada într-un spaţiu care să-i aparţină; din marginali şi excluşi, muncitorii 
devin stăpâni ai oraşului, alimentându-l cu energia lor şi hrănindu-şi în acelaşi timp 
vitalitatea. Reportajele lui Geo Bogza de la sfârşitul anilor 1930 abundă în evocări ale 
acestei forţe proletare. Aşa e, de pildă, un tablou al Roşiei Montane din 1939 (Ţări de 
piatră, de foc şi de pământ), în care coborârea şi urcarea minerilor în subterană, chiar 
dacă scările sunt de lemn şi "capacul" lor se deschide dintr-o pivniţă., e transfigurată 
futurist-urban de însăşi dinamica asociată a celor patru sute de oameni care execută 
simultan mişcarea : 

În fiecare dimineaţă, cele patru sute de oameni trebuie să coboare în acest puţ adânc, înşiraţi 
unul după altul, în zece minute. Şi la ora două, după ce termină lucrul, pentru a ieşi la 
lumina zilei, trebuie să le urce din nou, drept în sus. Închipuiţi-vă palatul telefoanelor de 
câteva ori mai înalt, şi pe peretele lui, lipită de-a dreptul, vertical, o scară pe care patru 
sute de oameni trebuie să coboare şi să urce din nou, fără întrerupere, după o zi de muncă 

Asemenea tablouri nu lipsesc nici din poezia simbolistă. Ovid Densusianu ple
dează pentru o estetică a dinamismului energetic, insistând pe virtuţile estetice ale tre
pidaţiei: "Cum de altă parte, estetica nouă acordă un loc de frunte dinamismului, cum 
ne-am deprins să admirăm tot ce e în mişcare, forţă de acţiune, desfăşurare de energii, 
trepidaţie" (,,Poezia oraşelor"). Un adevărat cult al acestui mod de utilizare a străzii se 
găseşte în textele lui Ilarie Voronca, mai ales în cele de după plecarea sa la Paris, din 

Mic manual de fericire perfectă (1946), unde abundă 
imaginile unei mulţimi ce se adună în mod spontan în stradă, prin coborârea rând pe 
rând din case. La Ion Minulescu, figura vagabondului, caracteristică bazinului moder
nist al citadinismului, este reinterpretată prin învestirea ei ca figură reprezentativă a 
clasei muncitoare şi, în acelaşi timp, ca figură plurală, comunitară ( 
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Podul amintirilor, 1963). E 

u opt

agab 
Trec stăpânii grădinilor fără stăpân, 
Trec antipozii fericirii patriarhilor bătrâni 

Trec corifeii poeziei şi preistoricii gândirii 
Trec regii primului dezastru şi-nvinşii primului regret. 

De altfel, un afluent în sine al acestui bazin semantic citadin, care mizează pe exaltare 
şi pe energiile oraşului, pe forţa lui de a constitui identităţi şi destine (colective), îl 
constituie avangarda, prin două dintre direcţiile sale : constructivismul şi futurismul. 
Fronda e aici interpretată ca gest poetic, la fel revenirea la primitivism şi la senzaţia 
crudă. Dacă din 1909 al lui Marinetti aşeza pe primul loc „obişnuinţa energiei 
şi a îndrăznelii", vorbind despre „le mouvement agressif', ,,!'insomnie fievreuse", ,,le 
pas gymnastique", ,,la beaute de la vitesse", în programul constructivismului româ
nesc, ,,Manifestul activist către tinerime" (1929) din lui Ion Vinea, se 
face elogiul vitezei, se vorbeşte despre „expresia-târnăcop" ori despre „expresia-bume
rang" şi se laudă virtuţile reportajului. Reprezentările vieţii citadine ca viaţă imediată, 
euforică, extaziată, exuberantă, viguroasă apar aşadar în epoca interbelică pe acest fond 
al revoluţiei proletare, corelându-se cu tonalitatea revendicativă din poemele-invectivă 
ale lui Geo Bogza şi cu încurajarea, prin reportaj, a activismului şi a formelor eroismului 

Constelaţia tematică a acestui bazin semantic avea să se cristalizeze în anii 1940 şi 
1950, prin intermediul romanelor realist-socialiste cu temă industrială, ilustrate de 
scriitori precum Ion Călugăru (Ofel şi pâine, 1951), Cella Serghi (Cântecul uzinei 

În oraşul de pe Mureş, 1954; Statuile nu râd niciodată 
1957), leronim Şerbu (Uzina „Laminorul Roşu", 1954; 
vorba, în aceste romane, despre o uzină de strunguri de la Arad, despre o fabrică de 
textile de la Timişoara, despre o fabrică de ferodouri dintr-un oraş de provincie, despre 
Combinatul Siderurgic de la Hunedoara etc. Dacă viaţa citadină include viaţa munci
torească a şantierelor, ieşind în afara perimetrului urban propriu-zis spre zonele indus
triale, romanul citadin al acestei perioade va include la rândul lui textele care glorifică 
marile proiecte de infrastructură demarate în aceşti ani : construcţia hidrocentralelor, a 
defileurilor, a Canalului Dunăre - Marea Neagră etc. Dintre acestea, titlul cel mai sem
nificativ rămâne Drum fără pulbere (1951) al lui Petru Dumitriu, care confirmă că 
expresia caracteristică a acestei vieţi urbane o constituie chiar „munca în comun". O 
serie de alte romane, precum ciclul Grivi/a pe care îl proiecta Alexandru Jar la începutul 
anilor 1950, au ca temă protestele şi grevele muncitoreşti din anii 1930 (nu mai puţin 
de 377 de manifestaţii muncitoreşti au loc între 1929 şi 1933, afectând industria 
petrolieră, feroviară, metalurgică şi textilă), care deveniseră între timp principalul 
argument de legitimare a politicii PMR. 

Epuizarea citadinismului proletar: optzecism şi mizerabilism 

Imaginarul citadinismului proletar avea să îşi găsească o expresie insolită în proza şi 
poezia banalului cotidian pe care o seri zeciştii, desfăşurându-se mai apoi într-o 
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„deltă" lungă în literatura anilor 1990 şi în mizerabilismul douămiist. În pofida absenţei 
la optzecişti a unui interes pentru aspectele civice, textele lor ipostaziază o formă de 
solidaritate ce devine manifestare publică, amintind de solidaritatea muncitorească. Doar 
că nu mai este acum vorba de un proiect social construit într-un mod implicat şi activ, 
ci de o solidaritate de destin, realizată pasiv de fiinţe solitare, prin ilustrarea reiterată 
a aceleiaşi forme de existenţă. Proiectul entuziast al „muncii în comun" din anii 1940 
este înlocuit aici de forma de viaţă navetistă. Intelectualii pleacă dinspre oraşe spre sat, 
muncitorii fac traseul invers, dinspre sate spre oraş. Nu mai contează locul de muncă 
în sine, şantierul, fabrica sau şcoala, ci drumul spre el, mişcarea reiterată de intrări şi 
ieşiri. De aceea, mijloacele de transport în comun (trenuri, autobuze, metrouri, tramvaie) 
sunt mai prezente decât geografia urbană propriu-zisă. Agora e înlocuită de piaţa de 
legume (,,O zi frumoasă ieşim în stradă dans la rue televizoarele/ albesc zidurile case
lor aplauze ce mulţumire/ să vezi preţul verzei la O. 95 şi ceapa ca o fecioară", scrie 
Alexandru Muşina în 1984, în „Lecţia a patra. La piaţă", Strada Castelului 104) şi de 
gară, spaţii ale unei aglomerări itinerante. 

Cel de-al doilea nucleu imaginar care devine semnificativ pentru viaţa urbană 
optzecistă îl constituie interioarele, majoritatea în blocurile comuniste, la fel de standar
dizate ca navetele. În aceste spaţii s-au mutat ultimele urme ale unui consumerism revolut, 
afişele interbelice şi vestigiile publicităţii stradale decorând pereţii apartamentelor şi 
devenind, ca în O traversare a lui Mircea Nedelciu, singura pată de culoare şi de stil 
din „camerele-boxă". Privite acum de aproape, şi pierzându-şi referenţialitatea, căci 

marfa pe care o promovează nu mai ţine de actualitate, posterele capătă o ininteligibilitate 
ce face posibilă perspectiva estetică : 

O femeie cu o fustă foarte lungă, dintr-un material cadrilat, ţinând o tobă uriaşă, două bete 
şi un fel de hârtie pe care vrea să citească ceva. în stânga ei, un câine bălţat (alb cu negru) 
care, deşi se află aşezat cu cele patru labe într-o direcţie care ar justifica afirmaţi.a că el 
se află cu faţa la femeie, are totuşi capul întors înspre dreapta femeii, astfel că priveşte, 
cu limba scoasă, un punct aflat în direcţia opusă femeii (Nedelciu, 1979, p. 153). 

Dacă exterioarele se definesc ca spaţii ale navetei, interioarele, deşi lipsite de orice 
confort, devin spaţii ale lenevelii şi -ului. Optzeciştii au un raport cvasicontemplativ 
cu lumea comunistă, aparent necritic, acceptându-i cu resemnare şi pasivitate caracte
risticile, impoziţiile şi limitările. 

În schimb, douămiismul debutează pe un fundal contestatar şi subversiv. Falanga sa 
radicală - fracturistă/utilitaristă/mizerabilistă, reprezentată prin Marius Ianuş, Dumitru 
Crudu, Adrian Urmanov, Dan Sociu, Elena Vlădăreanu, Ruxandra Novac - rămâne 

ataşată de oraşul comunist (industriile socialiste vor fi înlocuite de cele corporatiste după 
2006, şi abia atunci se va înregistra şi o schimbare în ceea ce priveşte reprezentarea 
vieţii urbane), devenit între timp un oraş „pe moarte", în care aceşti poeţi sunt „ultimii 
născuţi". ,,Personajele", ilustrând un „biografism agresiv" (Benga, 2016), fac parte dintr-o 
categorie a excluşilor. În numele unei precarităţi moştenite, ei proferează un discurs acu
zator şi revendicativ, îmbibat de argotic suburban şi de trivialitate. Locuiesc în spaţii 
periferice, unde cenuşiul socialist se aliază cu sordidul, iar mirosurile predominante 
sunt de urină, formol şi DDT. Se trăieşte acum nu în camere de bloc mobilate identic 
şi înghesuite, ca ale optzeciştilor, ci în spaţii abandonate, cel mai adesea industriale sau 
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publice, ruine ale unei lumi care a dispărut : fabrici dezafectate, subsoluri igrasioase de 
blocuri, parcări, poduri, clădiri squatterizate, cu „odăi ascunse", ,,cele pentru care nu 
se plăteşte întreţinere" (Ruxandra Novac). Între aceste interioare şi exterior nu mai există 
nicio diferenţă. E, şi la modul propriu, o viaţă care a coborât în subterană, pentru a fi 
nu trăită, ci „târâtă" (Dumitru Crudu), pe un fond de exasperare şi hărţuire. Lucrurile, 
până şi valoarea „muncii proletare", au intrat în putrefacţie: ,,munca e ceva care 
otrăveşte, ca atunci când mănânci/ nebunele./ e ceva, un gust rău, de animal putrezit, 
care ajunge mereu/ în capcană şi moare" - scrie Ruxandra Novac în 

(2003). În acest context, oraşul a redevenit periculos, 
duhnitor şi murdar, aşa cum fusese şi la începuturile secolului al XIX-lea. Vagabondul/ 
cerşetorul, cu toate ipostazele sale postmoderne ( , eteroman, toxi
coman, zombi etc.), se reinstalează ca figură centrală, icoană a unei umanităţi care a 
regresat la starea larvară, la nevoi primare. Cu deosebirea importantă că în acest caz 
este vorba de o alegere, de un refuz principial de acceptare a noii lumi consumeriste şi 
de perpetuarea celei vechi ca pe o formă de rezistenţă încăpăţânată la capitalism. După 
cum este vorba şi de o situare de partea excluşilor, şi de asumarea, în numele unei 
solidarităţi a celor fără şansă - ,,ca într-o celulă sau ca într-o groapă comună/ strânşi 
unul în altul, visam acelaşi vis" (Ruxandra Novac) -, a unui discurs revendicativ: ,,eu 
sunt şobolanul şi eu sunt viermele/ - scrie Dumitru Crudu - eu sunt fluturele care zboară 
prin aer/ cu toţii suntem cei care mergem/ pe pământ şi ne târâm în coate vocile/ 
noastre nu se aud sunt slabe" (,,dimitrie"). Revine, de aceea, la douămiişti, după ce 
părea că dispăruse odată cu optzecismul, discursul-invectivă, specific citadinismului 
proletar în momentul constituirii sale. De la sloganurile avangardiste şi poemele lui Geo 
Bogza şi până la versuri precum cele din „Pe stradă" ale lui Marius Ianuş, trecerea se 
face, în acest cadru, fără dificultate. 

Primul bazin semantic, al citadinismului modernist, se epuiza odată cu extincţia fizică 
a generaţiei care încarnase forma de viaţă mic-burgheză, în condiţiile vitrege ale unui 
regim politic advers ; în schimb, în cazul douămiiştilor avem de-a face, dimpotrivă, cu 
o generaţie de tineri de-abia ieşiţi din adolescenţă, care nu apucaseră să-şi trăiască sub 
comunism decât copilăria. E o generaţie tânără, care se ataşează de cadrele existenţiale 
ale unei epoci istorice pe care, în realitate, nu a cunoscut-o, şi nu o face pentru a o 
idealiza, ca spaţiu mirific al copilăriei, ci, dimpotrivă, pentru a evoca o lume blocată 
în dezolare şi dezabuzare. Oraşul comunist e reprezentat de „mizerabilişti" ca un mod 
de viaţă defunct, cu care întreţin o relaţie postumă. E un spaţiu care trebuie să susţină 
o generaţie ce se refuză integrării sociale şi angajării productive ; deci, o masă proletară 
care se orientează anti-proletar şi care are nevoie, pentru a-şi manifesta pasivitatea, de 
o ambianţă decadentă. Ca şi oraşul comunist, ,,omul nou" este şi el, în aceste cadre, 
un cadavru dispărut, care a lăsat în urmă o moştenire otrăvitoare. Nu întâmplător, această 
poezie reiterează ideea „intoxicării" cu urbanitate: ,,Bucureştiul se deschide ca o uriaşă 
floare sifilitică", formulează Ruxandra Novac, sau, altundeva, ,,Privit în lumina vânătă 
a asfinţitului/ Bucureştiul pare un şobolan mort". Dacă arhitectura realist-socialistă 
supravieţuieşte şi dincolo de 2006, douămiiştii o îngroapă (prematur) în literatură, 
transformând-o în hecatombă a unor vieţi rătăcite. 

Cele două bazine semantice pe care le dezvoltă literatura citadinului în spaţiul 
românesc opun astfel, în mod simetric, o populaţie „supravieţuitoare" bătrână, care şi-a 
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muzeificat modul de viaţă şi a consumat prin sleire urbanitatea mic-burgheză, unei 
populaţii de adolescenţi întârziaţi, care anunţă dispariţia oraşului proletar comunist prin 
transformarea lui în spaţiu anacronic, dar coroziv, a cărui descompunere, redată printr-un 
filtru senzorial mărit, e exploatată simultan ca o protecţie în faţa capitalismului sălbatic 
şi ca meduzare inevitabilă. Oraşul comunist devine astfel spaţiul fantasmat al unei situări 
extra-sistemice, prezentându-se deopotrivă ca manieră de a rămâne în afara istoriei şi 
ca damnare inevitabilă. Dacă în prozele „supravieţuirii" oraşul interbelic se vegetalizează 
şi se muzeifică, conservându-se , în textele douămiiste are loc descompunerea 
şi intrarea în putrefacţie a „cadavrului" citadinismului proletar. 


