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vs roman realist vs

Literatura psihologică 

Corin Braga 

La sfârşitul secolului al XIX-lea are loc o schimbare radicală de paradigmă în ce 
priveşte concepţia (filosofică, literară, artistică) despre conştiinţa şi subiectivitatea umane. 
Această atenţie sporită, câteodată de-a dreptul monomană, îndreptată spre interioritate, 
a dat naştere aşa-numitei literaturi psihologice. De la început trebuie precizat că psiho
logia reprezintă aici un câmp tematic al literaturii, în acelaşi sens în care putem vorbim 
despre o literatură de inspiraţie religioasă sau de inspiraţie istorică. Lumea interioară 
se constituie într-un cronotop diferit de cel al lumii exterioare ; ea alcătuieşte un decor 
imaginar cu caracteristici proprii, în contrast cu alte decoruri ficţionale, cum ar fi spaţiul 
rural sau cel citadin. Dimensiunea "psihologică" a acestei literaturi este un element de 
conţinut, de semantică, şi nu unul formal, semiotic. Din acest motiv, textul de faţă se 
ocupă în general de literatura având ca obiect de analiză psihologia individuală sau 
colectivă, indiferent de poziţia adoptată de narator (persoana I sau persoana a III-a) şi 
de tehnicile narative folosite de autor (monolog interior, analiză psihologică, flux de 
conştiinţă etc.). În definiţia folosită aici, în literatura psihologică se încadrează atât "rea
lismul psihologic", analiza psihologică la persoana a III-a, ca în Pădurea spânzuraJilor 
de Liviu Rebreanu, cât şi perspectivismul subiectiv, la persoana I, ca în romanele lui 
Anton Holban. De asemenea, când este vorba de opoziţia dintre romanul realist şi cel 
psihologic, prin realist trebuie înţeleasă nu o calificare formală, care trimite la teoria 
genurilor (de tipul roman iluminist roman modernist), ci o calificare 
conţinutistică sau tematică : romanul realist reflectă realitatea exterioară, obiectivă, cel 
psihologic lumea interioară, sufletească. 

Conceptul de literatură psihologică 

În opoziţie cu tradiţia anterioară, romanticii au dublat "sufletul diurn" din filosofia clasică 
raţionalistă cu un „suflet nocturn". Astfel, primele "şiroiri" ale subiectivităţii în literatura 
modernă pot fi identificate la scriitori precum Jean-Jacques Rousseau, Goethe, Novalis 
şi întregul curent romantic, iar mai apoi, în modernismul incipient, la F.M. Dostoievski, 
Edouard Dujardin, George Meredith, Henry James, Joseph Conrad, Gertrude Stein. 
Dostoievski, în special, este exploratorul care, prin nuvelele şi romanele sale, a scos la 
suprafaţă marele continent necunoscut al psihismului uman. Anecdota spune că, para
frazându-l pe Marx, care a afirmat că a învăţat de la Balzac mai multă economie politică 
decât de la toţi economiştii, Freud ar fi susţinut la rândul său că a învăţat mai multă 
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pierdut
(Ulise Doamna Dalloway, Spre far ), 

Manhattan Transfer , Pe patul 
de moarte).

Principii de psihologie
stream of thought stream of consciousness

mind-stuff theory

uflet.

Essai sur 
les données immédiates de la conscience (1889), Matière et mémoire (1896), Introduction 
à la métaphysique (1903), L’évolution créatrice

LITERATURA PSilIOLOGICĂ 

psihologie de 1 ostoievski decât de la restul psihologilor contemporani lui. Criticii 
sunt însă de plrere cil genul a atins maturitatea abia în prima jumltate a secolului XX, 
prin mari reprezentanti precum, 1n spatiul latin, Marcel Prollllt (În ct'.futam1 timpului 

) sau Italo Svevo (ConştiinJa lui Zeno). iar în cel anglo-american, James Joyce 
), Virginia Woolf ( ), Dorothy Ricbardson (Pelerinaj 

John Dos Passos ( ) , William Faulkner (Zgomotul şi furia 

Dd izvoarele pot fi identificate în cultul romantic al eului şi al subiectivitltii, iar 
,, fluviul" imaginar (în sensul lui Gilbert Durand) se încheagl în marele modernism, 
bazinul literaturii psihologice îşi primeşte „numele" (sau definiţia) modem(ll.) prin 
conceptele „flux de conştiinţă" şi „duratll psihicii.", formulate de William James şi Henri 
Bergson. Astfel, în im.portantul sll.u tratat (1890), James a introdus 
în capitolele 9 !ii 10 sintagmele şi • Tradiţia 
filosofi.cil anterioarl, începând cu Descartes şi Locke, postulase faptul cil. ideile simple 
corespund obiectelor simple din naturll şi cil gândirea noastrll este alclltuitll atomistic, 
din fapte de conştiintl punctuale, corespunzând materiei divizibile din lumea exterioarl. 
în dezacord cu aceastll conceppe ( ), James arat! cil unitatea minimll a 
mintii este o stare completll. şi unitarl de conştiintă şi că aceste stllri se înllnţuie într-un 
flux mintal neîntrerupt. Acest „râu" sau curgere reprezintll. viaţa noastră subiectivă, 
constituind baza psihologi.el (opusll celor religioase şi metafizice) pentru conceptul mai 
abstract de s 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi 

volumul nr. 1 al Enciclopediei imaginariilor din România. 

Volumul a fost publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi 

poate fi achiziţionat de a1c1: 

https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7314 

Henri Bergson a dezvoltat aceastll viziunc într-o serie de lucrlri precum 

(1907) şi urmlltoarele. Preluând distincţia 
cartczianll dintre materia extinsă !!Î materia gânditoare, dar criticând categoriile apriorice 
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Henri B

self of the selves sau the Thinker

épochè, 

id olectiv).

kantiene, Bergson mce o distincţie radicali între spaţiu ( caract.eristi.c lucrurilor exterioare) 
şi timp ( caracteristic conştiinţei). Lucrurile exterioare se „întind" în spaţiu şi implici o 
cunoaştere spaţiall, cantitativă, atomistică, care divide şi izolează obiectele şi calitlti].e. 
ln schimb, stlrile de conştiinţl se desffişoarl în timp, în succesiune, sunt calitative, 
integrale şi indivizibile. Fluxul stlrilor de conştiintl alcltuieşte „durata" psihologică, 
manifestuca subiectivl a temporalitlpi. Cunoaşterea lumii exterioare este condusă de 
intelect şi mce obiectul şfilntei. Investigarea universului interior are cel mai bun instru
ment în intuipe şi face, după Bergson, obiectul metafizicii. ln felul acesta, metafizica 
clasici, de facturi ontologici, este reatribuitl psihologiei umane, care devine un domeniu 
de cercetare autonom, cu propriile sale categorii, cu universul slu specific. 

Pentrn vizualizarea imaginii, vă rngăm să consultaţi 

volumul nr. I al Enciclopediei imaginarii/or din România. 

Volumul a fost publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi 

poate fi achiziţionat de a1c1: 

https://www.polirom.ro/web/polirom/ carti/-/ carte/7314 

La r!ndul său, &Imund Husserl, acceptând ideea el „domeniul fenomenelor conştiin
tei este pe bună dreptate domeniul fluxului heraclitic", pune bazele unei „fenomenologii 
a conştiinţei". Dincolo de trtirile şi datele imediate ale conştiintei, el îşi propune să 
ajUDgă la „punctul nuclear" centralizator al psihillmului, pe care William James n numea 

. Acest centru activ al conştiintei şi element de coerenţă 
al fluxului de conşti.intl şi al memoriei este identificat de Husserl în ceea ce Kant numea 
„eul transcendental". Pentru a degaja acest punct esenp.al este nevoie de o dublll 
întâi de o reductie fenomenologici, care pune intre paranteze realitatea exterioa:rl pentru 
a izola viata spiritului de existenţa. naturalll şi sociall, şi apoi de o reducpe eideticl, 
pentru a identifica, în fluxul noetic, eul transcendental. 

în sfârşit, psihologia „adincurilor" (P. Janet, Th. Ribot, W. Wundt etc.) şi apoi 
piiibaualin lui S. Freud, C.G. Jung şi întreaga mişcare psihanalitici au oferit aparatul 
conceptual necesar pentru a analiza formaţiunile şi complexele a ceea ce a fost definit 
drept sau inconştientul (personal şi c 
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Essais de psychologie contemporaine 
Nouveaux essais de psychologie contemporaine

LITERATURA PSIHOLOGICĂ 

Toate aceste idei şi teorii au modelat concepţia asupra rolului şi tematicii literaturii. 
(Este semnificativ că Henri Bergson a primit, în 1927, premiul Nobel pentru ... litera
tură ! ) Poezia simbolistă şi apoi cea modernistă clamau deja necesitatea ca poetul să 
înregistreze senzaţiile, sinesteziile, fantasmele şi viziunile cele mai spontane ale vieţii 
sufleteşti. Mallarme şi Valery doreau ca scrisul să devină un fel de oscilograf al vieţii 
sufleteşti, iar abatele Henri Bremond stabilea drept obiect al poeziei "inefabilul", stările 
interioare fugitive şi neclare. Proza, în primul rând romanul modern, a preluat această 
provocare. În literatura anterioară, cu rare excepţii, viata sufletească a personajelor nu 
tăcuse obiectul unei abordări directe. Scriitorii preferau să "plimbe oglinda prozei de-a 
lungul drumului" (,,un miroir qu'on promene le long d'un chemin", în exprimarea lui 
Stendhal) pentru a reflecta realitatea exterioară. Trăirile interioare ale personajelor erau 
sugerate indirect, fie prin descrierea faptelor, gesturilor şi dialogurilor lor, ca în realismul 
comportamentist, fie prin "corelativi obiectivi" (după expresia lui T.S. Eliot), prin pro
iecţia fantasmelor inconştiente în făpturi şi decoruri fantastice, ca în Romantismul înalt. 

Prin reorientarea interesului auctorial către interioritate a luat naştere o literatură 
complet diferită fată de curentele şi stilurile anterioare, literatura psihologică, având 
scopul de a reproduce viata interioară, universul sufletesc, fluxul conştiinţei (persona
jelor), durata psihică. Pentru a da un nume acestei „întoarceri către interioritate" (Erich 
Kahler) sau „principiu de internalizare" (Thomas Mann), Paul Bourget, preluând o 
formulă a lui Edmond de Goncourt, a consacrat în 
(1883) şi (1886) sintagma "roman 
psihologic". Mai apoi, diverşi teoreticieni şi critici au identificat instrumentele narative 
şi tehnicile discursive create de scriitori pentru a reda fenomenologia faptelor de 
conştiinţă şi un decor imaginar nou, total diferit faţă de reprezentările realiste sau 
fantastice anterioare. Robert Humphrey, teoretician al acestei literaturi, arată că "fluxul 
de conştiinţă" este un "subiect" (subject ma,tter), şi nu o tehnică literară (Humphrey, 
1962, pp. 4-5), iar Melvin Friedman atrage la rândul său atenţia asupra faptului că fluxul 
de conştiinţă constituie un gen narativ, spre deosebire de alţi termeni consideraţi sinonimi, 
care sunt doar procedee utilizate pentru a reproduce "une tranche de vie interieure" 
(Friedman, 1955, p. 3). 

Cele mai cunoscute tehnici narative care permit reproducerea „feliilor de viaţă psi
hică" sunt: analiza internă sau psihologică (în care un narator omniscient redă la per
soana a III-a fluxul de gânduri ale personajului); monologul interior (care reproduce 
direct gândurile personajului la persoana I sau indirect, la persoana a III-a, în stil indirect 
liber); fluxul de conştiinţă (transcrierea directă, uneori chiar fără sintaxă, a gândurilor); 
reproducerea "impresiilor senzoriale" ("cinematograful interior" al senzaţiilor şi ima
ginilor receptate din exterior de personaj) ; scrisorile, jurnalele intime, confesiunile şi 
mărturisirile "spontane" (orale sau scrise, faţă de sine însuşi sau fată de un martor) etc. 
Într-o sistematică şi mai largă a "modurilor narative de a prezenta conştiinţa în ficţiune", 
Dorrit Cohn enumeră tehnicile atât la persoana a III-a, cât şi la persoana I: psihonaratiunea 
sau analiza interioară (,,discursul naratorului despre conştiinţa personajului") ; monologul 
citat sau monologul interior ("discursul mintal al personajului"); monologul narat sau 
stilul indirect liber (,,discursul mintal al personajului reprodus în discursul naratorului"); 
percepţia narată (,,reproducerea percepţiilor conştiente ale personajului, prezentate în 
aşa fel încât seamănă cu o relatare obiectivă, dar la o analiză atentă se dovedesc a fi o 
transcriere mai degrabă a conştiinţei decât a realităţii") (Cohn, 1978, pp. 21-126). 
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Problemele psihologiei Filozofia lui 
Bergson, 1910), I. Botez (în [
Blaga] ( , 1914), Lucian Blaga (Ceva despre filosofia 
lui H. Bergson, 1915), I. Petrovici (

critica timpului, 1936).

Adaptarea conceptului în literatura română 

Literatura români nu a întârziat sl se sincronizeze cu această nouă paradigm.l. Conceptele 
lui Bergson încep sll. fie menţionate de teoreticieni şi filosofi români : Constantin 
Rădulescu-Motru ( , 1907), Constantin Antoniade ( 

Vin/a m~nească, 1912), Ion Albu pseudonim al lui Lucian 
Reflexii asupra intui/iei lui Bergson 

Filosofie şi ştiin/ă, 1923), G. Ibdlileanu (Influen/e 
stroine şi realită/i naJionale, 1925), Tudor Vianu (GeneroJie şi creaţie. Contribu/ii la 

Deşi au sesizat mutaţia pe cale de a se produce odată cu apariţia literaturii de analizll. 
psihologică, criticii epocii au rlmas mai degrabl reticenţi faţă de aceasta, recunoscându-i 
meritele, dar subordonând-o altor forme de creativitate pe care le considerau superioare. 
Astfel, Garabet lbltileanu, în studiul Creaţie şi analil.ă (1930), începe prin a face o dis
tincp.e pertinentă între literamra care reflect! personajele din exterior (,,comportismul ") 
şi cea care le analiz'-eazl sufletul (,,analiza"), De asemenea, filee deosebirea între două 
tipuri de scriitori : ,.moraliştii,., care creează tipologii umane, simplificate şi geometrice, 
şi „analiştii", precum Dostoievski sau Proust, care practică observaţia interioară. Sursele 
teoretice ale tehnicilor de introspecţie sunt corect identificate în William James (conti
nuumul psihologic), Henri Bergson (durata, intuiµa), E<lmund Husserl (reducţia eideticll.) 
şi în curentele dominante în epocă, intuitionismul, energetismul, fenomenologia, volun
tarismul, personalismul, parp.al psihanaliza etc. Revoluţia provocat! de Marcel Proust 
ar consta nu atât în „scafandrismul" prozatorului francez în inconştient, cât în capaci
tatea lui de a transforma stările de suflet într-o povestire, de a epiciza conştiinţa, de a 
crea „lumi sufleteşti„ autonome. Doar el, în continuarea eseului slu, lbrlileanu deviază 
de la opoziţia stabilit! iniţial şi înlocuieşte conceptul „comportism" cu „creaţie". Prin 
creatie, el denumeşte „cantitatea de viaţă transpusă în roman", capacitatea scriitorului 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi 

volumul nr. 1 al Enciclopediei imaginarii/or din România. 

Volumul a fost pub licat la Editura Polirom în anul 2020 şi 

poate fi achiziţionat de a1c1: 

https://www.polirom.ro/web/polirom/ carti/-/ carte/7314 
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) ar 

din strada Neptun (1921) la 

Ion
 (1922) sau Ciuleandra

Panorama de la littérature 
roumaine contemporaine

escu, 1981, vol. II, p. 18).

LITERATURA PSIHOLOGICĂ 

de a crea lumi ficţionale. Or, anunţă criticul, "creaţia e superioară analizei" (!brăileanu, 
1976, p. 221). În felul acesta, distincţia funcţională dintre comportamentism şi analiză 
psihologică este înlocuită sofistic cu cea dintre creaţie şi analiză. Dacă în cadrul primei 
opoziţii Tolstoi sau Balzac ar fi fost doar egali şi echivalenţi lui Dostoievski sau Proust, 
prin cea de-a doua !brăileanu îşi poate justifica propria preferinţă pentru cei dintâi, 
consideraţi superiori celor din urmă. 

Eugen Lovinescu ia şi el act (ca un bun practician al teoriei sincronismului cultural) 
de mutaţiile din proza europeană, dar în aplicarea pe care o face asupra literaturii române 
deformează la rândul său sensul conceptului „flux de conştiinţă". În opoziţie cu sămănă
torismul şi poporanismul, literatura modernă (în special cea încurajată la Sburătorul 
parcurge o evoluţie de la rural la urban (în ce priveşte decorurile dominante) şi „de la 
subiect la obiect sau de la lirism la adevărata literatură epică" (Lovinescu, 1973, p. 9). 
Problema este că, neavând suficiente informaţii pentru a sesiza specificul prozei psiho
logice fată de literatura de inspiraţie realistă, Lovinescu suprapune această opoziţie celei 
dintre o literatură subiectivă, înţeleasă ca lirică minoră, şi o literatură obiectivă, reprezen
tând "epicul pur". Astfel, Felix Aderca este criticat pentru că a parcurs, de la Domnişoara 

Omul descompus (1926), o „evoluţie inversă" (adică o 
involuţie) de la obiectiv la subiectiv, şi aceasta sub influenţa „ultimei noutăţi a psihologiei 
proustiene, după care faptele nu sunt expuse în înşiruirea lor cronologică, ci pe baza 
asociaţiilor după natura stărilor sufleteşti care le-au trezit" (Lovinescu, 1973, p. 222). 
Din aceeaşi perspectivă, Hortensia Papadat-Bengescu este lăudată pentru evoluţia de la 
lirismul poematic al primelor volume de povestiri la realismul glacial din ciclul Hallipa, 
iar „creaţia obiectivă" din (1920) este preferată analizelor psihologice din Pădurea 
spânzuraţilor (1927) (care „are aerul unei experimentări psiho-
logice, artificial înjghebată, elegant tratată", Lovinescu, 1973, p. 268). 

Romanul psihologic va face obiectul discuţiei şi al noilor clasificări pentru majoritatea 
criticilor interbelici: Pompiliu Constantinescu, ,,Consideraţii asupra romanului româ
nesc" (1928), G. Călinescu, ,,Condiţia romanului" (1933), Al. Philippide, "Roman de 
analiză şi roman pur şi simplu" (1933), Basil Munteanu, 

(1938) etc. La rândul ei, critica literară postbelică a nuanţat 
şi a fixat principalele categorii şi concepte ale genului. Dana Dumitriu distinge romanul 
de analiză, înţeles ca un examen obiectiv şi pozitivist al stărilor sufleteşti, de „realismul 
psihologic" , înţeles ca o reproducere a trăirilor subiective, a procesului psihic (Dumitriu, 
1976, p. 51). În acelaşi sens, Al. Protopopescu diferenţiază romanul psihologic de tip 
Bourget, de analiză cauzală pozitivistă a psihismului, de romanul "postpsihologic" inter
belic, de investigare existenţială, trăirist şi autenticist (Protopopescu, 2000, pp. 5-6). 
Pentru a aduna la un loc aceste tehnici (analiza auctorială a psihicului, reproducerea directă 
a fluxului de conştiinţă), Gheorghe Lăzărescu utilizează formularea înglobantă „roman 
de analiză psihologică" (Lăzărescu, 1983, p. 23). În sfârşit, categoria „ionicului" definită 
de Nicolae Manolescu mută discuţia de la nivelul semantic (conţinutul sau obiectul 
acestor romane) la cel semiotic (al formelor sau structurilor narative). Mai exact, dacă 
„doricul" desemnează literatura în care naratorul tinde să se identifice cu un autor 
omniscient demiurgic sau impersonal, "ionicul" se referă la proza în care naratorul asumă 
punctul de vedere parţial şi limitat al unuia sau mai multor personaje (numiţi „reflectori" 
de Henry James) (Manol 
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cuprinse în volumul postum Cronici. Eseuri. Memorial

Lebensphilosophie

eu

Dintre marii reprezentanţi străini ai literaturii fluxului de conştiinţă, cel mai mare 
ecou în literatura noastră, preponderent francofonă în epocă, l-a avut Marcel Proust, 
mai puţin James Joyce sau Virginia Woolf. Din deceniul al treilea încep să apară studii 
şi eseuri despre În căutarea timpului pierdut : Coca Irineu, ,,Marcel Proust şi romanul 
inconştientului" (1922), Mihai Ralea, ,,Marcel Proust" (1923), Constantin Stere, ,,În 
căutarea timpului pierdut. Din carnetul unui solitar, III" (1925), Cezar Petrescu, ,,Marcel 
Proust şi John Ruskin" (1927), Paul Zarifopol, ,,Gusturi şi judecăţi. O notă despre 
Proust" (1929), Dan Botta, mai multe articole, începând cu „Compoziţia operei lui 
Marcel Proust" (1929), Henriette Yvonne Stahl, ,,O paralelă între Proust şi Huxley" 
(1933), Mihail Sebastian, ,,Corespondenta lui Marcel Proust" (1939) şi alte articole 

(1972), Tudor Vianu, ,,Proble
mele memorialisticei" (1941). În Arta prozatorilor români (1941), acesta din urmă va 
aşeza „romanul nou" românesc (Hortensia Papadat-Bengescu, Liviu Rebreanu, Camil 
Petrescu) sub influenta de netăgăduit a lui Marcel Proust. Este însă la fel de adevărat 
că, fără să nege importanta romancierului francez, mai multi autori, precum Hortensia 
Papadat-Bengescu sau Anton Holban, nu acceptă tutela acestuia, sub motiv că şi-au scris 
primele cărţi înainte de a-l fi citit: ,,Scriam O moarte care nu dovedeşte nimic pe când 
nu cunoşteam pe Proust. Corespondente numai", afirmă cel din urmă (Holban, 1978, 
p. 205), deşi putem bănui că face această afirmaţie tocmai pentru a-şi apăra individuali
tatea din teama de a nu fi „înghiţit" de aura romancierului francez (,,romanul" lui Sandu 
riscă să nu fie decât „o copie palidă a unui original magistral"). 

Arta poetică a „noii structuri" propuse de romanul psihologic a fost formulată de 
Camil Petrescu în eseul „Noua structură şi opera lui Marcel Proust" (1935). Având o 
formaţie filosofică, scriitorul pleacă şi el (la fel ca Lovinescu) de la teza sincronizării 
literaturii noastre cu spiritul epocii. Dacă literatura tradiţională era modelată de idealurile 
raţionalismului clasic, noua literatură se integrează în curentele contemporane ale 
filosofiei vieţii ( ), iraţionalismului, vitalismului, intuiţionismului, 

organicismului şi psihanalizei dezvoltate de Schopenhauer, Nietzsche, Dilthey, Bergson, 
Husserl sau Freud. Spre deosebire de Lovinescu, care recomanda o evoluţie de la 
subiectiv la obiectiv, Camil Petrescu consideră că marea mutaţie constă în faptul că 
„Noua structură în psihologie se înfăţişează sub semnul covârşitor al subiectivităţii, în 
locul obiectivităţii" (Petrescu, 1971, p. 18). Durata bergsoniană, realitatea fenome
nologică husserliană, fluxul conştiinţei, trăirile subiectului devin domeniul predilect de 
(auto)investigaţie al scriitorilor în descendenta lui Proust. 

Această schimbare de constelaţie imaginară, de la realitatea exterioară la cea inte
rioară, implică o deplasare de perspectivă auctorială. Literatura realistă presupunea un 
spaţiu şi un timp obiective şi un narator omniscient, capabil să redea toate evenimentele 
lumii, atât fizice, cât şi psihice. Literatura modernă, în schimb, se vede limitată la faptele 
de conştiinţă ale eului cunoscător (şi narator): ,,artistul nu poate povesti decât propria 
sa viziune despre lume. E ceea ce face Proust cu hotărâre şi luciditate" (Petrescu, 1971, 
p. 28). De aici, celebra profesiune de tehnică literară: ,,Să nu descriu decât ceea ce văd, 
ceea ce aud, ceea ce înregistrează simţurile mele, ceea ce gândesc ... Aceasta-i singura 
realitate pe care o pot povesti... Dar aceasta-i realitatea conştiinţei mele, conţinutul meu 
psihologic ... Din mine însumi, eu nu pot ieşi. .. Orice aş face eu nu pot descrie decât 
propriile mele senzaţii, propriile mele imagini. Eu nu pot vorbi onest decât la persoana 
întâi" (Petrescu, 1971, p. 27). 
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volumul nr. 1 al Enciclopediei imaginarii/or din România. 

Volumul a fost publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi 
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Cu introducerea "perspectivismului" (dimensiunea subiectivii. a unghiului de privire), 
canoanele artei clasice (unitatea de acţiune, timp şi spaţiu, tipologiz.area personajelor, 
reducerea lor la caractere monopolarc) sunt înlocuite de stmcturi mult mai libere, 
deschise, uneori incontrolabile, menite sll sUiprindl fluxul conştiinţei, curgerea de 
gânduri, îndoieli, imagini, nlzuinţe, afirmaţii, negm, amintiri. ,.Caracterele" unitare 
şi statice din literatura traditionall sunt înlocuite - spre exemplu, în romanele din ciclul 
Hallipa al Hortensiei Papadat-Beogescu - de personaje multimţetate, schimbătoare, cu 
o „multiplicitate a eurilor" ce nu poate fi redatl decât pe dimensiUDea duratei interioare 
şi a evoluţiilor psihologice imprevizibile. Metoda cea mai directl de a SUiprinde acest 
„prezent total" al su.tletului const.I în asocierile libere, ,,digresiunile inutile" (dupll 
formula prin care Paul Souday n critica pe Proust), dezvoltlrile „anarhetipice". Din 
punctul de vedere al conpnuturilor mintale pa.nora.mate, Camil Petrescu face o distincpc 
instructivi pentru prioritatea pc care literatura francezll o detinea la scriitorii români 
faţă de cea anglo-americani : deai atât Joyce, cât 1i Proust prezin11 fluxuri de conştiinţl, 
la primul viata interioarll, ,,materialul impus e mult prea slra.c şi flrll merit, ca sll justi
fice o asemenea reputaţie europeanl", în timp ce al doilea se aplead asupra unui mat.erial 
sufletesc mult mai nobil şi seumificativ, şi anume amintirile, memoria inwluntarll 
(Petrescu, 1971, pp. 33-34). 

Prin astfel de influente teoretice şi literare, dar hrlnitl şi de "aerul timpului", proza 
psihologicl a prins rapid rldlcini în literatura română interbelică. O primi încercare 
fusese :făcutl, dupl cum demonstreazil Al. Protopopescu, de Duiliu ZamfJrescu, în 

(1904), inspirat de Paul Bourget (Protopopescu, 2000, pp. 10-12), în 
timp ce Gheorghe U:drescu enumerll printre precursori autori cu profil romantic sau 
naturalist precum Pantazi Ghica, Eminescu, Delavrancea, Vlahuţă, Slavici 1i în primul 
rind Caragiale (cu O faclie de ltqte, 1890). Dupl Marele Rllzboi o serie de autori, mari 
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 (1919), Sfinxul (1920),  (1921), Balaurul 
Fecioarele despletite (1926), Concert din 

 (1927), Drumul ascuns (1932), 
 (1922),  (1925), Ciuleandra (1927), 

Cezar Petrescu,  (1926),  (1926), 
lacurilor (1928),  (1929), Baletul mecanic

 (1925), Ultima noapte 
 (1930), Patul lui Procust

Romanul lui Mirel (1929),  (1931), Ioana (1934), 
Vedenia 

(1929),  (1930), Rusoaica (1933), 
 (1934), Donna Alba (1935), Visul Interior

Adela  (1929), 
Maitreyi (1933), Întoarcerea din rai (1934), Lumina ce se stinge (1934),  (1935), 
Huliganii (1935),  (1936),  (1937), Secretul doctorului 
Honigberger (1940), Femei (1933), 

 (1935), Accidentul Subiect banal
Proces (1935), (1937), (1939), 

Ambigen  (1935), Monstrul 
(1937), 
(1936), 

Steaua robilor (1934),  (1942), Marea bucurie 
Bezna

Archip, Soarele negru ( , 1949).

tranche de vie intérieure, inner life

Psihologia literaturii

şi mici, şi de texte mai mult sau mai puţin valoroase se adună rapid în albia noului bazin 
semantic: Hortensia Papadat-Bengescu, cu nuanţe subiectiv-lirice în primele culegeri 
de nuvele, Ape adânci Femeia în fa/a oglinzii 
(1923), şi cu o abordare obiectiv-analitică în 
muzică de Bach Rădăcini (1938); Liviu Rebreanu, 
Pădurea spânzura/ilor Adam şi Eva Jar (1934) ; 

Omul din vis Omul care şi-a găsit umbra Aranca, ştima 
Simfonia fantastică (1931); Felix Aderca, 

Omul descompus Femeia cu carnea albă (1927); Camil Petrescu, 
de dragoste, întâia noapte de război (1933) ; Anton Holban, 

O moarte care nu dovedeşte nimic 
Jocurile Daniei (publicat postum în 1971), Halucina/ii (1938); Gib I. Mihăescu, 

BraJul Andromedei Zilele şi nop/ile unui student 
întârziat (1935); C. Fântâneru, (1931); 
Garabet !brăileanu, (1933) ; Mircea Eliade, Isabel şi apele diavolului 

Şantier 

Domnişoara Christina Şarpele 

Nopfi la Serampore (1940); Mihail Sebastian, Oraşul 

cu salcâmi (1940); Ury Benador, (1935); Ion Biberi, 
Oameni în ceafă Cercuri în apă Un om îşi trăieşte via/a 

(1946); Octav Şuluţiu, (1935); Dan Petraşincu, Sângele 
Cora şi dragostea (1943); Max Blecher, Întâmplări în irealitatea imediată 
Vizuina luminată (publicat postum în 1971); Lucia Demetrius, Tinere/e (1936); 

Henriette Yvonne Stahl, Între zi şi noapte 
(1946); Cella Serghi, Pânza de păianjen (1938); Ioana Postelnicu, (1943); Ticu 

Oameni, 1946 ; Zeul 

Literatura psihologică interbelică 

Aşa cum am arătat, domeniul explorat cu precădere de acest nou gen de ficţiune este 
realitatea interioară ( ), fluxul conştiinţei. Aceasta 
presupune o "punere între paranteze" (în sens fenomenologic) a realităţii exterioare şi 
o renunţare la convenţia literaturii mimetice. Fiinţele şi obiectele lumii externe interesează 
doar în măsura în care sunt reflectate în conştiinţa personajului (sau personajelor), doar 
ca decoruri de fundal pe ecranul interior. Marele bazin semantic al literaturii realiste, 
reflectând fie mediul rural (sămănătorismul liric), fie cel citadin (modernismul obiectiv 
teoretizat de Lovinescu), este concurat de un univers imaginar nou, în care lumea exte
rioară a căpătat un aspect fantomatic, pentru a face loc figurilor interiorităţii. În tratatul 

, Norbert Groeben subliniază importanţa psihanalizei în popularea 
acestui imaginar autoscopic cu figuri şi imagini: ,,Ca metodă «descoperită» de Dujardin 
în 1888, tehnica monologului interior a reprezentat o schemă goală, câtă vreme psihanaliza 
nu i-a conferit conţinutul substanţial" (Groeben, 1978, p. 127). După cum arată Robert 
Humphrey, literatura de analiză psihologică nu se limitează la conştiinţa raţională sau 
diurnă a personajelor (ca la Henry James) sau la memorie şi reminiscenţe (ca la Marcel 
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Proust), ci explorează toate tipurile de conpnuturl psihice, atAt cele verbalizate, cât şi 
cele preverbal.e, şi toate nivelurile aparatului psihic : semaµi şi amintiri, sentimente şi 
concepţii, fantezii ti imaginaţii, innti.til, viziuni şi -uri (Humphrey, 1962, p. 7). 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi 

volumul nr. 1 al Enciclopediei imaginarii/or din România. 

Volumul a fost publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi 

poate fi achiziţionat de aici: 

https://www.polirom.ro/web/polirom/ carti/-/ carte/7314 

în literatura romAnl interbelici, scriitorul cel mai „complet" din acest unghi de 
vedere, care a acoperit cele mai multe componente tematice ale universului sufletesc, a 
fost Max Blecher. Este, poate, scriitorul care asimileazll şi exploatează cel mai bine 
influenţa proustianl. In cele doul scrieri ale sale de mcturl psihologicl (deoarece al 

, 1937, asu.ml parcl demonstrativ şi compensativ tehnica. 
naraţiunii realiste şi comportamentiste), şi anume Înt(Jmplări fn i~alitatea imediată şi 
Vizuina luminatlJ, Blecher plonjeazl în lumea alternativi a sufletului, în ceea ce numeşte 
programatic din titlu „irealitatea imediată". La fel cu Marcel, izolat fonic în camera sa 
de scris, naratorul român scrie şi el claustrat în camera sa de boalA. Sanatoriul devine 
însl o „ vizuină luminat!", un loc de retragere din lumea exterioară, un spaţiu scufundat 
care prilejuiette introversiunea, rememorlrile 1i iluminatiile. Incipitul primului roman 
este o adevm.tl artl poetică în acest sens : ,, Când privesc mult timp un punct fix pe 
perete, mi se întA:mplă câteodată sA nu mai ştiu nici cine sunt, nici unde ml aflu. Simt 
atunci lipsa identităţii mele de departe ca 1i cum aş fi devenit, o clipi, o persoană cu 
totul str!li.nă. Acest personagiu abstract şi persoana mea realA îmi disputl convingerea. 
cu forţe egale" (Înt/Jmpldri fn irealitatea imediată). Starea de reverie înainte de clderea. 
în somn la Marcel Proust, privirea hipnagogicl a unui punct din perete la Max Blecher 
declanfeazl în personaje ceea ce prozatorul român nume&te retrospectiv, amintindu-&i 
de copillria sa, ,.crize" de derealizare. 

Prin înstrAinarea. de realitate, literatura fluxului de conştilntl, provoacl o "reducţie 
literară" (prin analogie cu metoda reducţiei fenomenologice) a lumii obiective şi scoate 
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la suprafaţă „depozitul necunoscut al realităţii plin de tenebre şi de surprize". Max 
Blecher experimentează panoplia cea mai largă de „ stări alterate de conştiinţă" ce alimen
tează bazinul semantic al universului psihic : oboseala şi înstrăinarea afectivă ; izolarea 
şi deprivarea senzorială; visul, cu toate formele sale aberante, visul lucid, visul în 
vis etc.; erosul (primele forme de „cunoaştere sexuală" cu Clara); halucinaţii provocate 
de medicamente şi droguri ; delirul letal. Astfel de trăiri sfârşesc prin a face să colapseze 
ontologia lumii exterioare (şi convenţia prozei realiste) : ,, Câteva experienţe de felul 
acesta au isprăvit prin a-mi zdruncina cu totul credinţa într-o realitate bine închegată şi 
sigură de dânsa (în care de altfel pot introduce oricând schimbarea care îmi place, perfect 
valabilă, persistentă şi sigură) şi în acelaşi timp mi-a arătat adevăratul aspect somnambulic 
al tuturor acţiunilor noastre cotidiene" (Întâmplări fn irealitatea imediată 

Ceilalţi scriitori interbelici care încep să exploreze universul interior nu sunt la fel 
de radicali în deconstruirea realităţii şi, adeseori, în loc să basculeze într-o lume alter
nativă, urmăresc mai degrabă îmbinarea celor două. Dintre stările alterate de conştiinţă, 
cele care provoacă cel mai adesea întoarcerea spre interioritate sunt, tematic vorbind, 
angoasa morţii (războiul); erosul şi reversul său, gelozia; nebunia (sau degenerescenta 
genetică, boala); şi experienţele mistice (şi fantastice). 

Un cataclism civilizaţional de amploarea Marelui Război nu avea cum să nu lase 
urme în conştiinţa scriitorilor noştri. Faţă de o abordare realist-obiectivă, romanul 
psihologic putea să redea mult mai direct, din interior, pe viu, neliniştile şi obsesiile 
legate de contactul cu moartea individuală şi colectivă. Forţat să se implice în operaţiunile 
directe ale luptei, Ştefan Gheorghidiu face o observaţie filosofică, bergsoniană, ce susţine 
o întreagă poetică a prezentei: ,,Nu există decât o singură lume, aceea a reprezentărilor. 
Nu putem avea în simţuri, şi deci în minte, decât ora şi locul nostru. Restul îl înlocuim 
cu imagini false, convenţionale" (Ultima noapte de dragoste, fntâia noapte de război 
Este adevărat că, în cele mai importante romane din această categorie, Pădurea spânzu
raţilor Ultima noapte de dragoste, fntâia noapte de război 
(1930), naraţiunea realistă continuă să domine în bună măsură, sugerând că realitatea 
atroce se impune ca o prezenţă copleşitoare, ce nu poate fi eludată. Însă prin suprafaţa 
imediată a realului exterior emerge o viaţă interioară la fel de bogată şi de presantă, 
redată prin tehnici precum psihonaraţiunea sau comentariul auctorial omniscient asupra 
gândurilor personajului (spre exemplu, reflecţiile lui Apostol Bologa în timpul scurtei 
permisii în satul natal), monologul interior direct (frământările lui Gheorghidiu pe care 
i le provoacă gelozia în timpul „fugii" lui din cantonament la Câmpulung) sau indi
rect liber (conflictul de conştiinţă al lui Apostol Bologa în momentul dezertării sau în 
cel al execuţiei), solilocviul sub formă de pagini confesive de jurnal (ultimele pagini 
din 

În literatura de analiză psihologică, Războiul este un corelativ obiectiv pentru 
conflictele interioare ale personajelor, acutizând sau, dimpotrivă, punând în surdină 
tensiunile şi sfâşierile acestora. Hortensia Papadat-Bengescu nu dezvăluie motivele 
depresiei protagonistei sale, Laura, care par să fie însă mai complicate decât nişte simple 
frustrări bovarice: ,,Acestor conflicte războiul le aducea o soluţie. Una uriaşă, propor
ţională cu revoltele ei. Părea că zbuciumul ei, care căuta şi nu găsea rezolvare, iscase 
pentru durerea şi nevoia ei, anume, vijelia colosală, în a cărei putere aveau să se dizolve 
orice alte puteri" ( ). Aceste cauze sunt în schimb perfect devoalate în cazul lui 
Ştefan Gheorghidiu, care, în prima jumătate a romanului(,, Ultima noapte de dragoste"), 
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rememorează proustian căsătoria sa cu Ela şi gelozia insidioasll ce va duce la despărţire. 
În cazul lui Apostol Bologa, sfâşierile interioare sunt multiple, personajul adăugând la 
nemulţumirea erotică (bănuielile fată de Marta, iubirea fată de Ilona) dileme mult mai 
mari, sociale (datoria fată de Imperiu apartenenţa etnică) şi metafizice (credinţă 
ateism ; civilizatie natură). 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi 

volumul nr. 1 al Enciclopediei imaginarii/or din România. 

Volumul a fos t publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi 

poate fi achiziţionat de a 1c1: 

https://www .polirom.ro/web/polirom/ carti/-/ carte/7314 

În toate aceste romane, ,, viaţa reală", cu grozăviile ei (titlul romanului Hortensiei 
Papadat-Bengescu, , este o metaforă nu doar pentru trenurile de răniţi în intes
tinele cărora sunt digerate victimele luptelor, ci şi pentru întregul Război, resimţit ca 
un leviathan însetat de sânge), copleşeşte deliberările şi frustrările personale. Gravitatea 
ireductibilă a unei realităţi monstruoase şi violente este un punct terminus pentru 
ruminaţii şi indecizie, o concluzie şi o „finalizare" a chinurilor de conştiintă (în cazul 
lui Apostol Bologa) sau un remediu pentru rupturile interioare ale Laurei şi ale lui Ştefan 
Gheorghidiu. Prezenţa nemediată a morpi (,,Ştiu atât de bine că voi muri în noaptea 
aceasta" , îşi spune Ştefan Gheorghidiu) are rolul de a oferi un contrabalans pentru 
excesul de trăire interioară, de a pune în perspectivă conflictele subiective, devenite 
irelevante, în raport cu marea problemă a lui "a fi sau a nu fi". 

Dar eroii Hortensiei Papadat-Bengescu şi ai lui Camil Petrescu sunt unii dintre putinii 
care pot folosi experienţa limită a războiului şi a morpi pentru a pune între paranteze 
agonia interioariL Ceilalţi protagonişti ai prozatorilor interbelici nu mai beneficiază de 
şocul cathartic aplicat de realitate unor personalităţi introvertite, dimpotrivă, tind să 
derealizeze lumea concretă şi să se scufunde tot mai mult în meandrele unui psihic ce 
se consumă în el însuşi. Pentru Sandu, eroul lui Anton Holban, sinuciderea Irinei este 
o „moarte care nu dovedeşte nimic" şi nu îl poate scoate din capcana unei minp 
ce se autotortureazlt Perspectivismul teoretizat de Camil Petrescu are efectul pervers 
de a anula certitudinile garantate de un narator omniscient, de a elimina din scenă un 
punct de echilibru şi de judecată obiectiv, de a lăsa personajul în incapacitatea de a 
tranşa între bănuieli şi interpretări contradictorii. Dacă războiul îl eliberează pe Ştefan 
Gheorghidiu de "tot trecutul", adică de măcinările interioare din viaţa de cuplu, George 
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libidoul mortido

Patul lui Procust

Avatarii faronului Tlà, cuplurile 

Adela

Weltanschauung 
fin-de-siècle

épochè

unei épochè

restrânge la un ecran mintal narcisiac. Doar în Ioana

Ladima şi Fred Vasilescu, în schimb, rămân prizonierii propriilor trăiri şi fantasme. 
După cum arată psihanaliza, conflictele morale ce nu pot fi rezolvate sfârşesc prin a 
transforma dorinţa de viaţă ( ) în pulsiune de moarte ( ) . Dacă Laura sau 
Gheorghidiu au parte de o "reînviere", în schimb personajele lui Camil Petrescu din 

nu găsesc altă ieşire din chinurile dragostei decât prin moarte, la fel 
cum Apostol Bologa îşi resimte dezertarea ca pe o sinucidere camuflată şi o formă de 
"mântuire" dintr-o existenţă torturată. 

O a doua mare tematică, ce domină cantitativ romanul psihologic interbelic, este 
aşadar iubirea, cu reversul ei, gelozia. Faţă de paradigma romantic-idilică din perioada 
premodernă şi din cea sămănătoristă, în romanul modernist are loc o răsturnare ciudată 
de perspectivă. Dacă la romantici, spre exemplu în 
ţinteau spre iubirea perfectă şi refacerea androginului arhetipal, la prozatorii de analiză 
psihologică, de la Adam şi Eva al lui Rebreanu la Omul descompus al lui Felix Aderca, 
asistăm la dezbinarea cuplurilor, la o schimbare de zodie afectivă, la o trecere de la 
Eros la Eris, de la dragoste la vrajbă şi dezbinare. ,, Ultimei nopţi de dragoste" îi succedă, 
simbolic, ,,întâia noapte de război", ca şi cum iubirea perfectă şi idealul erotic nu mai 
pot fi atinse în noua lume postbelică. Relaţiile idilice dintre îndrăgostiţii lui N. Filimon, 
M. Kogălniceanu, Duiliu Zamfirescu sau Ion Agârbiceanu fac loc, la Garabet !brăileanu, 
Camil Petrescu, Hortensia Papadat-Bengescu, Anton Holban, Gib I. Mihăescu, G .M. Zam
firescu, Mihail Sebastian sau G. Călinescu, unor raporturi mult mai tumultuoase, 
dominate de suspiciune, deziluzie şi frustrare. lui !brăileanu (1933) este un roman 
simptomatic în acest sens, imposibilitatea iubirii dintre Emil Codrescu şi mai tânăra 
Adela putând fi citită ca o alegorie pentru ruptura dintre generaţiile ante- şi postbelice 
şi dintre concepţiile lor de viaţă. 

Criza modelului romantic al erosului are explicaţii profunde în noul 
modernist, ce se manifestă în literatura , decadentism şi naturalism: ,,moar
tea lui Dumnezeu", golirea transcendenţei, dispariţia modelelor absolute, dezvrăjirea 
lumii, crizele identităţii şi ale distincţiei genurilor. Metafizica clasică, deconstruită de 
Nietzsche, este înlocuită de fenomenologie şi existenţialism. ,,Noua structură" teoretizată 
de Camil Petrescu presupune o reducţie fenomenologică a realităţii, subordonată unui 
unghi de vedere parţial şi subiectiv, al naratorului individual. Această este aplicată 
şi personajelor feminine. Ştefan Gheorghidiu, George Ladima, Gelu Ruscanu, Andrei 
Pietraru pun între paranteze imanenta femeii şi încearcă să degaje din comportamentul, 
manifestările, gesturile ei o esenţă a feminităţii, un arhetip erotic. Sub privirea bărbatului, 
care urmăreşte să dezvelească din accidental trăsăturile nucleare şi să le regrupeze într-un 
chip atemporal, personajul feminin suferă o derealizare radiografică. Dintr-o făptură ce 
îşi umple perfect conturul, femeia se sublimează la condiţia unei obsesii. Personajele 
masculine încetează să mai perceapă în iubitele lor carnalitatea şi se pierd în labirintul 
unor figuri evanescente, a căror imagine este secretată de propria lor minte. 

Desprinderea imaginii iubitei de persoana reală a femeii se accentuează la Anton 
Holban. Întreaga proză holbaniană suferă de o pronunţată adumbrire a realităţii. Supusă 

maligne, lumea romanescă se scufundă într-o lumină crepusculară. Pus între 
paranteze, mediul - geografic, social, uman - care tăcea deliciile descrierilor realiste, se 

mai transpar fugar, ca nişte senzaţii 
din lumea de afară ce pătrund într-un vis, imagini ale satului de pe ţărmul mării, ale nisi
pului, ale valurilor. Redus fenomenologic, peisajul se topeşte într-o pastă cenuşie, ceţoasă, 
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ce 11erve1te drept fundal fi ecran de proiectie pentru autoanali7.el.e sufleteşti. lntr-un 
, Anton Holban i.§i califică ultimele romane drept „statice"', înţelegând 

prin statism lipsa unei intrigi şi a unei cronologii. Pentru a surprinde pura a 
psihicului, Anton Holban se închide cu obstinaţie „înluntrul oamenilor", notând toate 
nuanţele sufleteşti ale stlrilor personajelor. ln loc sl transpunl viaţa interioară într-un 
limbaj amceptual, el preferă anali7.elc simpatetice, stufoase, ce prolifereazl ca o „colecţie 
de fragmente", deoarece „neJlmurirea ajutl la profunzime", iar sugestia este mai efi
cientl decât explicaţia. 1n acest spaţiu psihologic eterat, femeile îşi pierd corporalitatea, 
devin nişte iluzii, ,,idoli". Protagoniştii nu mai dispun de criterii intrinseci de verificare 
a realităţii, scenariile imaginate de ei se pot dispell58. de fiinţele reale. Sandu construieşte 
mai uşor portretul Irinei cAnd se afli departe de ea, brodând în fantezie, la fel cum 
Dania preferi propria ei imagine despre bllrbatul ideal partenerului real care este Sandu. 
La Camil Petrescu, gelozia dl naştere la ceea ce am putea numi halucinaţii, adică 
fantasme create pornind de la pcrceptii şi informaţii exacte ; la Anton Holban, fantasmele 
iau forma unui delir, ce se des:f?lşoarll independent de penoana pe care o au drept obiect. 
Persoana reală, imprevizibilii şi incontrolabili, este înlocuită cu un model ideal, de care 
protagoniştii pot dispune la discreţie, pe care n pot controla dupl propria dorintil, 

Pentm vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi 

volumul nr. 1 al Enciclopediei imaginarii/or din România. 

Volumul a fost publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi 

poate fi achiziţionat de a1c1: 

https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7314 

Gib I. Mihllcscu duce şi mai departe ruptura dintre fantasmele bllrbaţilor 1i femeile 
reale. Personajele sale manifcstll dorinţa mai mult sau mai puţin conştientll., dar întot
deauna vehement!, de a izola idealul de real. Deli aparent locotenentul Ragaiac din 

(1933) aşteaptl, la graniţa dintre Basarabia şi Uniunea Sovicticl, 
apariţia femeii visate, a aristocratei albe, pe care să o poatl salva de prigoana roşie, în 
momentul în care aceasta apare într-adevllr, el este dezorientat. Eforturile sale de a evita 
întâlnirea directă se explică nu atAt prin teama de confuzie sau du.amlgirc, cât prin 
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spaima că femeia ar putea să-i materializeze visul. Prezenţa femeii reale ar sufoca 
fantasma. "Când n-ai depărtări, ţi le creezi, Rusoaica este o depărtare", mărturiseşte 

înfăţişează tocmai o asemenea "educaţie sentimentală", 
abstinenţa şi frustrarea pe care şi le impune Mihai Aspru pentru a pune între paranteze 
femeia banală şi a o crea pe "donna Alba", la fel cum Don Quijote o sublimase pe 
Aldonza Lorenzo în Dulcineea. Relaţia protagonistului cu femeia dă naştere unui ciudat 
efect optic : cu cât eroul încearcă să se apropie de femeie, cu atât el pare a se îndepărta 
de ea. Impresia de dilatare onirică a distanţei măsoară procesul de proiecţie a feminităţii 
din fiinţa concretă către punctul de la infinit al idealităţii. 

Iubirea şi gelozia nu provoacă doar stări metafizice sau metapsihice, ci şi fenomene 
maladive şi obsesionale. Sub puternica influenţă a literaturii decadentiste şi naturaliste, 
precum şi a diferite teorii ca frenologia ("ştiinţa chipurilor" în formularea lui Felix Aderca) 
sau psihanaliza, scriitorii interbelici invocă adeseori tema bolii şi a degenerescenţei bio
logice. Naratorul lui Blecher suferă de tuberculoză osoasă, Calypso din Omul descompus 
şi Cora din Cora şi dragostea mor de ftizie, Puiu Faranga din , Di din 

, Martin Stroici din Sângele, Emil Dinescu din , Călin Adam din 
, precum şi mai multe dintre personajele din ciclul Hallipilor (prinţul Maxenţiu, 

doctorul Rim, Lenora Hallipa, Mika-Le, Coca-Aimee, Aneta Pascu) sunt taraţi, retardaţi, 
perverşi, nevrotici sau depresivi. Lui al lui Baudelaire şi "omului sfârşit" 
al lui Giovanni Papini le corespunde „omul descompus" imaginat de Felix Aderca. Această 
schizoidie interioară ("război fără întrerupere") provine şi ea din nostalgia romantică a 
androginului, devenită însă imposibilă în noua paradigmă modernistă. 

Eroii „descompuşi" ai prozatorilor interbelici trăiesc într-un univers mintal colorat 
de nuanţele nevrozei, delirului, transei, paranoiei, comportându-se în realitatea exterioară 
ca nişte „posedaţi" dostoievskieni. Gheorghe Lăzărescu numeşte "obsesie" această linie 
tematică ce pleacă de la O făclie de Paşte a lui Caragiale şi ajunge la 
Liviu Rebreanu, lui Gib I. Mihăescu, al lui D.D. Pătrăşcanu 

Simfonia fantastică a lui Cezar Petrescu. Pentru Puiu Faranga, ,,ciuleandra", dansul 
popular în timpul căruia se îndrăgostise de Mădălina, este o manifestare orgiastică, 
dionisiacă, declanşând în el o iubire obsesională. Tendinţele patologice îl vor face să se 
comporte compulsiv, mergând de la manifestări la limita normalităţii (suspiciunea, moti
vată sau nu, împotriva doctorului Ursu, fixaţia asupra cifrei 13) la violenţa criminală 
(în care o ucide pe Mădălina sau îl atacă pe doctor) şi la demenţa finală. 

Motivaţiile psihanalitice sunt mai apăsate în 
Emil Dinescu, protagonistul lui Dan Petraşincu (pseudonimul lui Angelo Moretta), 
precum şi prietenul acestuia Mihai Dacin, sunt marcaţi de complexe oedipiene invers 
simetrice. Emil şi-a pierdut tatăl dinainte de naştere, iar mama proiectează asupra lui 

-ului soţului mort, încât copilul creşte cu o puternică fixaţie incestuoasă maternă 
şi cu o culpabilitate oedipiană care îl face să se simtă ca un „monstru", nu atât pe dinafară 
(fătul proaspăt născut fusese respingător), cât pe dinăuntru. Mihai şi-a pierdut mama, 
tatăl său s-a recăsătorit şi îl respinge, încât băiatul dezvoltă o agresivitate oedipiană 
împotriva părintelui. Di, protagonistul lui Octav Şuluţiu, este şi el strivit de o mamă 
posesivă, încât este luat în posesie de , personalitatea sa feminină inconştientă, 
ceea ce va duce la un carambolaj identitar, o incapacitate de diferenţiere sexuală, atracţii 
erotice anormale şi relaţii maternale cu prostituate. Călin Adam, eroul lui Constantin 
Fântâneru, deşi acuză o boală ereditară (toţi fraţii i-au murit), are totuşi simptome 
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de racturl psihicl (ciclotimic, necoordonat, autist, hipertimid etc.) şi chiar 
filosofi.el (neurastenie, devitalizarea şi langoarea „omului sfârşit" papinian: ,,sufletul 
meu mort. Du.ceam o viatl de descompunere şi dezagregare. Nepotolita mea sete de 
viaţi, ehei, ce flcusem cu ea!"). Psihonaraţiunile la persoana I (Fântâneru), a m-a 
(Petraşincu, Şuluţiu) sau chiar a II-a (Aderca) descriu psihologia acestor personaje 
complicate şi deviante. 

Pentrn vizualizarea imaginii, vă rngăm să consultaţi 

volumul nr. 1 al Enciclopediei imaginariilor din România. 

Volumul a fost publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi 

poate fi achiziţionat de aici: 

https ://www.polirom.ro/web/polirom/ carti/-/ carte/7314 

ezar Petrescu, Mircea Eliade sau Oscar Lemnaru, nota.pa 
oniricl sau delirul maladiv iese din sfera psihopatologiei şi trece în cea a fantasticului. 
Este vorba de un „fantastic interior", dupl cum îşi caracteriza Cezar Petrescu prozele 
din seria Omul din vis Omul care şi-a gdsit umbro Aranca, ştima lacurilor 

Simfonia fantasticd. 1n schitele din Omul şi umbra 
revizitează mai multe dintre marile teme ale romantismului - dublul, oglinda, umbra, 
masca, diavolul, iubita moartl, omul mecanic etc. - şi le tratează drept „obsesii" ale 
personajelor, aplicând tehnicile analizei psihologice la subiecte supranaturale pe care 
literatura tradiţionalii le accepta prin simpll convenpe narativă. Fantasticul psihologic 
creează aşadar o psihologie a fantasticului, urmlrind reacpile pe care protagonişti 
ancoraţi în realitate, atei şi sceptici, le trăiesc în fata unor manifestlri incomprehensibile. 
Astfel, dacl în unele dintre aceste scrieri, cum ar fi Omul co.re şi-a gdsit umbra 
Ce.zar Petrescu, o temi romanticl precum cea a umbrei rlmâne doar o alegorie a 
libidoului, a pulsiunii de viaţi pe care aristocratul Ion Burdea-Niculeşti şi-a refulat-o în 
vederea concentrlrii exclusiv pe politicl, trlind o inflaţie raţionall maladivl ce sfârşeşte 
prin a provoca o reacţie contrară, de descltuşare suicidarl, în Aranca, ştima lacurilor 
spectrul contesei Aranka nu mai este o simplii proiecţie a minţii vizitatorilor conacului 
Kemeny, ci un duh care doreşte sl îi fie glsit şi îngropat cadavrul. Dementa degenerativi 
a ramiliei de conţi, precum şi delirurile pe care malaria i le provoacl naratorului nu mai 
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sunt suficiente pentru a explica această irupţie a supranaturalului în lumea cotidiană. 
Dimpotrivă, apariţia fantastică este prilejul unei eliberări nelimitate a spaimelor şi 

terorilor din inconştient. 
Cele mai reuşite texte din această categorie tematică sunt cele ale lui Mircea Eliade. 

Dacă fluxul de conştiinţă al naratorilor din primele sale scrieri, lsabel şi apele diavolului 
(1935), este subordonat poeticii autentici

tăţii, vitalismului şi trăirismului, în romanele şi povestirile de inspiraţie fantastică şi 
mitică, fie autohton-europeană (Domnişoara Christina, 1936; Şarpele, 1937), fie indian
asiatică ( Nopţi la Serampore, 1940), el devine un spaţiu 
mediator între două lumi, cea curentă şi cea supranaturală. Diavolul (sau, mai exact, 
daimonul) evocat în lsabel şi apele diavolului este doar o personificare mai mult sau 
mai puţin alegorică a trăirilor frenetice ale adolescenţei, în timp ce domnişoara Christina 
este o fantomă (sau un vampir) a cărei existenţă „face concurenţă stării civile". Adresân
du-se unui public laic şi dezabuzat metafizic, fantasticul modern are nevoie de alte tehnici 
de „ suspendare deliberată a neîncrederii" decât simplul apel la religie şi tradiţie. Mircea 
Eliade foloseşte descrierea unor stări alterate de conştiinţă pentru a introduce, în mijlocul 
unei lumi fizice guvernate de principiul realităţii şi de scepticismul pozitivist şi pragmatic, 
elemente inefabile ale unor lumi paralele. Egor, Nazarie sau doctorul percep prezenţa 
domnişoarei Christina sub formă de vis şi coşmar, de halucinaţie şi delir. În povestirile 
fantastice „indiene", transcenderea lumii materiale nu este directă, prin simplă schimbare 
de planuri şi registre de lectură, ci este intermediată de experienţe psihologice de factură 
mistică, preluate din meditaţia yoga şi din speculaţiile cabalistice şi alchimice. Analiza 
psihologică devine astfel un instrument estetic de validare a fantasticului într-o paradigmă 
dezvrăjită, care nu mai acceptă necondiţionat prezenţa supranaturalului. 

Metodele analizei psihologice şi ale fluxului de conştiinţă experimentate şi elaborate 
în epoca interbelică vor rămâne un bun cucerit al literaturii noastre. Chiar dacă perioada 
imediat postbelică, în care dictatura comunistă impune ideologia realismului socialist, 
provoacă o sincopă în explorarea interioară, considerată mai degrabă un semn al decăderii 
morale, al „putreziciunii burgheziei", cuceririle acesteia nu vor fi pierdute. Unii dintre 
marii noştri exilaţi, precum Mircea Eliade în proza sa târzie sau Vintilă Horia, le vor 
duce la forme de maximă împlinire şi rafinament. Romanul celui din urmă, 
s-a născut în exil (1960), spre exemplu, este prezentat ca un jurnal al poetului roman 
Ovidiu exilat de împăratul Augustus la Tomis. Amintind de la fel de celebrele 

de Marguerite Yourcenar (1951), Vintilă Horia se identifică cu personajul, 
recreând, sub forma unui monolog interior transcris în note de jurnal, gândurile, trăirile, 
depresia şi speranţele, aşteptările şi revelaţia (unui Dumnezeu unic - Iisus Hristos) trăite 
de poet în ultimii săi ani de viaţă petrecuţi printre „barbarii" daci şi traci. Proba de 
desăvârşită măiestrie în redarea fluxului de conştiinţă este făcută de acelaşi autor în 
O femeie pentru apocalips (1968). Romanul este construit integral ca o suită de monologuri 
interioare contrapunctice ale două personaje, Manuel şi Blanca, reflectând din perspective 
subiective alternative (atât în stare de trezie, cât şi în stare de delir sau vis) întâmplările 
traumatice prin care trec cei doi. Li se adaugă câteva puţine monologuri ale unui al 
treilea personaj (Eulalio) şi chiar ale calului ( ! ) lui Manuel. Intriga însă se complică 
exponenţial când înţelegem că cei doi protagonişti trăiesc două vieţi diferite, în epoci 
diferite (la finalul luptelor de Reconquista, respectiv în timpul Războiului civil din 
Spania), sub identităţi diferite (un doctor aventurier şi o morăriţă al cărei bărbat a fost 
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ucis de mauri, respectiv un fugar din război care se preface bolnav şi o călugărită devenită 
soră la sanatoriu). Povestea lor de dragoste transcendentă se rezolvă în final, personajele 
apărând drept avatarurile unor entităţi ezoterice, într-un cadru metafizic ce trimite nu 
atât la metempsihoza pitagoreică din proza lui Eminescu, cât premerge imaginarul 
teozofico-SF din ciclul (1979-1983) al lui Doris Lessing. 

Literatura psihologică neomodernistă 

Perioada de după al Doilea Război Mondial a marcat o ruptură dramatică fată de 
cuceririle şi libertăţile câştigate de literatura interbelică. Într-un sistem totalitar care 
dorea să controleze toate nivelurile societăţii, inclusiv cultura şi arta, dictatura ideologică 

earea unui „realism socialist" în care naratorul impersonal al realismului 
clasic devenea o expresie a legităţii istorice a marxism-leninismului şi a adevărului par
tidului unic. Subiectivismul era combătut ca o rămăşită a unei mentalităţi burgheze deca
dente şi rarele proze în care acesta şi-a făcut loc au avut grijă să îl subordoneze mesajului 
ideologic. Spre exemplu, în intens celebratul roman Desculţ al lui Zaharia Stancu (1948), 
perspectiva hipocoristică a lui Darie, copilul naiv care trăieşte emoţional Răscoala din 
1907, este acoperită şi manipulată de perspectiva naratorului matur, ce raţionalizează 
evenimentele prin prisma conceptului de luptă de clasă. 

Nu este de mirare aşadar că renaşterea literaturii noastre de la sfârşitul anilor '60, 
reluarea legăturii cu epoca interbelică au presupus şi o redescoperire a tehnicilor 
literaturii psihologice, a introversiunii şi reflecţiei, a individului singur în faţa instituţiilor. 
Nicolae Manolescu observă pe bună dreptate că romanul de debut al lui Alexandru 

(1967), este „prima tentativă majoră de a reînnoda, în deceniul 7, cu 
tradiţia ionică, pe care dogmatismul o întrerupsese" (Manolescu, 1981, vol. II, p. 238). 
Într-adevăr, iubirea şi moartea, marile teme ale prozei psihologice interbelice, sunt 
reluate aproape demonstrativ în acest roman : profesorul Ilea, îndrăgostit de o studentă 
medicinistă, căreia îi scrie scrisori niciodată trimise, este un urmaş al lui Emil Codrescu 
cu toate inhibiţiile sale legate de vârstă ; amintirea traumatică ce îl chinuie pe protagonist 
şi pe care erosul o face să iasă la suprafaţă este experienţa războiului, trăit la „firul 
ierbii", ca la Camil Petrescu şi Hortensia Papadat-Bengescu. Iar imaginea din finalul 
Cunoaşterii de noapte (1969), în care Ion Marina se proiectează în imaginea unui uriaş 
parabolic încărcat progresiv de toate straturile de existenţă acumulate de-a lungul istoriei, 
este un omagiu, poate inconştient, dar revelator, adus lui Marcel Proust, care încheie 
În căutarea timpului pierdut prin aceeaşi alegorie. 

Totuşi, literatura psihologică neomodernistă are propria tematică ireductibilă. Într-o 
epocă în care cenzura de partid nu permitea critica directă a societăţii, obligându-i pe 
scriitori la un stil esopic, bazat pe aluzii, proza şi-a asumat sarcina să dezbată probleme 
de conştiinţă, ca o modalitate indirectă de a ataca sistemul social. Aşa-numitul „roman 
al obsedantului deceniu" pare să facă o auto(psih)analiză (doar parţial reuşită, tocmai 
din cauza imposibilităţii exprimării libere) a mentalităţii colective. Personajele lui 
Alexandru Ivasiuc, Augustin Buzura, Mircea Ciobanu, Nicolae Breban şi alţii sunt 
adeseori fie activişti de partid, fie victime ale regimului, care trăiesc drame dostoievskiene 
de vinovăţie. 
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Alexandru Ivasiuc, spre exemplu, este preocupat de problema voinţei de putere şi a 
reacţiilor individului în faţa coerciţiei şi violenţei. Astfel, profesorul Ilea din 
medic pe front, asistă la torturarea unui sabotor (ilegalist comunist) ; lectorul universitar 
Ilie Chindriş, din , participă activ la excluderea iubitei sale Olga din universitate; 
Ion Marina, din Cunoa,ştere de noapte, este un activist devenit un important om politic ; 
Miguel, din , este un dictator sud-american în devenire. Romanele au ca intrigă 
momentul în care, sub presiunea unui eveniment bulversant (iubire, boală, moarte, lovi
tură de stat), protagoniştii intră într-o stare de criză şi încep să-şi rememoreze şi să-şi 
autoevalueze existenţa. Însă, deşi ajung adeseori la revelaţia că neaşezarea lor interioară 
este cauzată de laşitate, de momentul de frică în care, asistând la persecuţia unor nevi
novaţi, a unor ţapi ispăşitori, nu au curajul să se opună, această analiză de conştiinţă 
nu este dusă până la capăt. În loc să se autodeconspire, raţiunea devine un "avocat al 
diavolului", care, aşa cum demonstrează Sanda Cordoş, motivează supunerea individului 
în faţa puterii prin ideea de necesitate inevitabilă şi, paradoxal, în loc să reabiliteze victi
mele, îi disculpă pe torţionari (Cordoş, 2001, p. 17). 

Augustin Buzura perfecţionează şi mai mult tehnicile romanului interior. Eugen 
Simion arată într-un studiu de sinteză că volumele sale publicate înainte de Revoluţia 
din 1989 - Absenţii Feţele tăcerii Orgolii Vocile nopţii 

Drumul cenuşii (1988) - experimentează variate forme de expresie a 
continuumului sufletesc: "Naraţiunea nu este liniară şi nu urmează un fir epic previzibil, 

şi întâmplările dezordonate ale prezentului. Un mod de a marca în care introspecţia şi 
reflecţia (dizertaţia morală şi socială) se combină cu alte forme epice într-un roman 
masiv şi profund" ("Romanul social", România literară 

persoana a III-a este aproape integral înlocuit de fluxuri de conştiinţă, deliruri, vise şi 
coşmaruri, rememorări, confesiuni, autoanalize psihologice, monologuri interioare şi 
dialoguri în care una dintre persoane vorbeşte capitole întregi. Aceste psihonaraţiuni la 
persoana I sunt atât de compacte şi de întinse, încât sunt neverosimile psihologic, 
devenind o convenţie de scriere şi un cod de lectură. Universul mintal al acestor personaje 
este o copie în cenuşiu a unei realităţi exterioare la fel de sumbre, cea a "obsedantului 
deceniu", dar apoi şi a anilor '60 şi '70. Cu mai mult curaj civic şi moral în faţa unei 
cenzuri dispuse să accepte critica trecutului (dejist) pentru a lăuda prezentul (ceauşist), 
Buzura atacă teme sensibile ca rezistenţa din munţi, cooperativizarea forţată, clasele şi 
grupurile pauperizate ca minerii şi ţăranii, delaţiunea şi teroarea, persecuţia de către 
securitatea statului, ratarea şi sinuciderea, umilinţa femeii într-o societate patriarhală 
brutală şi grosolană. Or, acest pesimism fără ieşire, conotat de alegorii precum galeriile 
de mină, noroiul, mlaştina, norul de lăcuste, cancerul, se constituie într-o acuză mai 
generală ( este adevărat, indirectă) la adresa unui regim care generează sentimente de 
teamă şi angoasă continuă, de tristeţe şi eşec, de „absenţă" din propriul destin, de lipsă 
de "refugii" şi de oaze de fericire, de orizont închis şi moarte interioară. 

Cu romanul-fluviu în cinci volume (1977-1986) al lui Mircea Ciobanu, realis-
mul psihologic din a doua perioadă a comunismului românesc atinge deplina maturitate 
tehnică şi narativă, ilustrând cu prisosinţă virtuţile şi dexterităţile genului, dar şi epui
zându-i resursele. Firul epic al pentalogiei decupează o perioadă scurtă, din seara de 
ajun până în a treia zi după Revelion a anului 1959, interval extrem de restrâns pe care 
se grefează însă, aşa cum se întâmplă în al lui James Joyce, un leviathan narativ, 
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şi anume ultimele trei zile din viata lui Gheorghe Palada, un fel de "numărătoare inversă" 
a vieţii protagonistului. Deşi este un roman de familie, cu numeroase fire narative ce 
creează fresca unei epoci, în accentul nu cade pe epic, ci pe introspecţie. Analiza 
este mult mai elaborată decât cea a interbelicilor, ,,deosebirea de fineţe psihologică" 
resimţindu-se în "tehnicile fluidului de conştiinţă ce vor fi mult mai îndrăzneţe şi precise 
decât în " (Manolescu, 1982, vol. II, p. 12). Romanul nu concep-
tualizează interioară, ci încearcă să o surprindă într-un discurs imagistic şi 

comportamental desfăşurat într-un timp sufletesc real. Tehnica lui Mircea Ciobanu constă 
interioritatea, într-o suprapunere inteligentă a ceea ce teoria literară distinge 

ca artă a naraţiunii şi artă a portretului. 
Cuceririle tehnicii psihologice intră definitiv în panoplia scriitorilor români postbelici, 

chiar atunci când aceştia optează pentru alte formule narative (ca realismul obiectiv sau 
cel postmodem, adică "doricul" şi "corinticul" în terminologa lui Manolescu). Alţi 
romancieri care s-au apropiat (doar parţial) de tema „obsedantului deceniu", de pildă, 
Marin Preda, Constantin Ţoiu, Nicolae Breban, Mircea Bălăiţă, se distanţează la per
soana a III-a de personaje, dar nu ezită să folosească, când simt nevoia, psihonaraţiunea, 
mărturisirea sau evocarea de amintiri. Constantin Ţoiu, spre exemplu, îşi construieşte 

Galeria cu viţă sălbatică Însoţitorul Obligado Căderea 
în lume (1987) ca nişte procese de conştiinţă, în care viata şi atitudinile personajelor 
sunt înregistrate prismatic de un „însoţitor", jucând rolul de confesor, scrib, cor antic, 
instanţă de judecată morală: Galeria, stenograful şedinţelor de la Academie, ,,tribunalul 
interior" al lui Bartolomeu Boldei, sau Babiş Vătăşescu, fiul care scrie amintirile tatălui. 

Galeria cu viţă sălbatică, spre exemplu, distribuţia funcţiei naratoriale se face, foarte 
subtil, între doi dintre membrii grupului de prieteni numit generic "galeria": Chiril 
Merişor, narator intradiegetic, fiind de asemenea actantul naraţiunii, şi lsac Sumbasacu, 
paralizat într-un scaun de invalid şi obligat la rolul de narator extradiegetic, martor şi 
depozitar al memoriei grupului. În felul acesta, fragmentarismul unei psihologii indi
viduale, care dă structura compozită a romanelor lui Buzura, este asumat aici de însăşi 
instanta naratoare, ceea dă naştere unei compoziţii baroce, savante, un mozaic de scene 
lucrate pe schemele reduplicării, povestirii în povestire şi punerii în abis. 

Romanele lui George Bălăiţă Lumea în două zile (1975) şi Ucenicul neascultător 
(1978), prevăzute ca părţi ale unei fresce romaneşti ce nu a mai fost încheiată, continuă 
procesul de disoluţie a naraţiunii. Deşi tematic se încadrează în seria „obsedantului 
deceniu" (acţiunea este proiectată cândva în anii '50-'60, în orăşele muncitoreşti, şi o 
serie de inserţii, numite „Fişe de lucru", preluate din ziarele epocii, trimit la discursul 
paranoic al regimului stalinist), totuşi ele nu exemplifică realismul cenuşiu şi esopic, ci 
transcend (laolaltă cu alte câteva romane, precum Galeria cu viţă sălbatică 
spre un realism magic. Cu toate că aluzii la teroarea regimului funcţionează subiacent, 
naraţiunea se desprinde de timpul istoric şi evadează într-un timp paralel, cu o savoare 
amintind de basm. Întâmplările sunt înconjurate de un halou fantastic, au o strălucire 
interioară, care conferă scriiturii un suav aer feeric. Contribuie la aceasta stilul elaborat, 
încărcat, ce a asimilat facilităţile tehnice ale rememorării proustiene, ale fluxului joycean 
şi ale descriptivismului noului roman. Firul epic, simplu în esenţă, este construit prin 
depuneri aluvionare şi prin conjugarea de perspective diverse. Naraţiunea directă se 
întreţese cu amintirile şi percepţiile în stare de introspecţie, semitrezie sau halucinaţie 
etilică ale protagonistului şi cu "mărturiile" (orale sau scrise) ale altor personaje. Această 
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bogăţie analitică şi stilistică face ca psihologia protagoniştilor să capete o deschidere 
metafizică, sub parabola socială tăcându-se simţit un tipar mitic. Antipa, care prevede 
marţile celor din jur, este un kafkian „funcţionar al neantului", în timp ce istoria fami
liei recuperată de Naum Capdeaur reface alegoric genealogia rasei umane, a „neamului 
Adamilor". 

Şi în romanele lui Nicolae Breban Don Juan 
(1984) psihologia se deschide spre metafizică. În primele, tema interbelică a iubirii 

şi geloziei, a „jocurilor" dragostei, coboară într-un registru trivializat, dar capătă, 
paradoxal, o valenţă mistică (tantrică). Personajele masculine ale lui Breban sunt nişte 
manipulatori ai fantasmelor erotice. Dacă protagoniştii lui Mihail Sebastian sau Gib 
I. Mihăescu, spre exemplu, foloseau frustrarea ca metodă de control a propriei vieţi 
imaginare, Rogulski foloseşte autoinhibiţia ca mijloc de dominare afectivă a celorlalţi. 
Amânarea satisfacţiei şi suspendarea acesteia pot duce la o formă aparte de extaz, 
practicată de unele şcoli tantrice, în care trăirea psihică ajunge să se substituie contactului 
fizic, vederea şi imaginaţia înlocuiesc actul sexual. Noul „Don Juan" îşi domină victimele 
prin nefinalizarea seducţiei. Fantasmele induse partenerelor sale le menţin pe acestea 
într-o stare de dependenţă afectivă. A nu-şi „încasa poliţa" este o tehnică diabolică de 
dominaţie, deoarece creează cadrul psihic ca femeia să intre de bunăvoie în rolul de 
slugă, în timp ce „încasarea", adică împlinirea sexuală, ar descărca toată tensiunea 
fantasmei înrobitoare. În schimb, în mecanismul autoanulării, descris ca 
o adevărată „încercare" sau drum iniţiatic, funcţionează în puritatea lui esenţială, 

metafizică, dezbărată de erotism. Castor Popescu este un „un om fără însuşiri" musilian, 
a cărui slăbiciune de factură eristică este mai puternică decât„ voinţa de putere" a tuturor 
celor din jur. Astfel, la fel cum în Antipa se întrevede îngerul morţii, în Castor, omul 
banal ce trăieşte în lumea concretă, emerge Palux, fratele divin. Ţinând însă cont că 
trăim într-o epocă a „apocalipsei după Nietzsche" şi a morţii lui Dumnezeu, transcen
denţa este vidă. Dacă romanele erosului idilic-romantic se hrăneau din energia vitală a 
libidoului, romanele psihologice moderne ale geloziei şi urii sunt atrase de principiul 
contrar, de , de soarele negru al neantului. 

La fel cum se întâmpla în perioada interbelică la Mircea Eliade, tehnicile psihologice 
sunt utilizate de autorii obsedantului deceniu nu doar în cadrul unui pact de lectură 
realist, ci şi al unuia fantastic sau alegoric. Laurenţiu Fulga, spre exemplu, pornind de 
la povestirile fantastice din (1942), construieşte un întreg univers interior 

Alexandra şi infernul Moartea lui Orfeu Fascina/ia 
SalvaJi sufletele noastre (1980) şi E noapte şi e frig, seniori (1984). Având ca 

punct de plecare experienţe biografice precum al Doilea Război Mondial (în care 
scriitorul luptase pe frontul de Răsărit) şi persecuţia din perioada stalinistă, ,,proza lui 
Laurenţiu Fulga configurează un spaţiu al proiecţiilor obsesive şi coşmareşti născute 

dintr-o conştiinţă traumatizată. O memorie rănită, suferindă. Asaltul amintirilor 
apocaliptice, mărturisea el, nu-şi diminuează puterea în timp, iar traumatismele sufleteşti 
provocate de război sunt iremediabile" (Mircea Iorgulescu). 

D.R. Popescu construieşte şi el, în romanele sale „ciclice" Vânătoarea 

regală (1976), un ţinut mitic, în jurul satelor 
Câmpuleţ, Turnuvechi, Lăzăreni, Branişte, echivalent românesc pentru cronotopi mai 
celebri cum sunt Yoknapatawpha lui Faulkner sau Macondo lui Garcia Marquez. Intrigile 
narative sunt în continuare legate de abuzurile regimului comunist, conotat prin simboluri 
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cum sunt turbarea câinilor sau ciuma, iar relaţiile dintre activi1tii torp.onari (Moise, 
Gllltioan) şi victimele lor (Calagherovici, Horia Dunirintu, Haralamb) sunt, ca Ia 
Augustin Buzura, filtrate prin judecata unei generaţii ulterioare (Ticu Dunlrintu, Nicanor) 
care doreşte sll reconstituie adevlrul istoric. Strategiile complexe ale unui poliperspecti
vism. împins pAnl la fragmentarea ns.raţiunii, care conjugll rememorllri, monologuri, 
m.Artmisiri, psihonaraţiuni, vise, halucinaţii, sunt însă pigmentate, ca de un ingredient 
ce sporeşte tensiunea realului, de episoade :fantastice, cum sunt accidentul flcut de Ticu 
Dunlrinp.1 a clruî victîml dusll în ora1 dispare ca o fantoml, spectrele lui Moise şi ale 
celor doul surori bltrâne care n duc cu maşina pe prietenul lui Ticu, cadavrul ascuns 
şi îngropat în burta unui cal ş.a.m.d. 

Via/a pe un peron (1981), :fantasticul ia o turnuri 
alegoricl, ca în Deşenul tătarilor al lui Oino Buxzati. Gara plrlsitl şi izolatl de lume 
este o parabolll a totalitarismului resimţit ca o pustiire exterioară 1i interioarl, iar 
îmblânzitorii de şerpi, la fel ca secta cerşetorilor din Biserica neagrd de A.E. Baconsky, 
sunt metafora dict.aturii proletare. Scris ca un jurnal cu rol de confesiune şi spovedanie, 
romanul lui Paler opune universul sufletesc de1trtifi.wii şi morţii, pustiul fiind o alegorie 
b.fldană 5i existenţialistă a alienllril individului ti a fugii dintr-o istorie oprimant!. 

Pdnd la dispari/ie (1968) de Vintill lvllnceanu, amintind de romanele 
"minima]h:te", cu psihologii atrofiate, ale lui Samuel Beckett, 
urmheşte „pâul la disparitie" atât destinul unui personaj, Ion Dragalina, cât 1i discursul 
narativ însuşi. Prczentându-&i protagonistul ca un ilegalist comunist torturat de Siguranţa 
Statului {pl'ctext care probabil i-a permis clrţii sl treacă de cenzuri), scriitorul portre
tizează de filpt condiţia indivizilor persecutaţi de Securitate, supuşi ororilor din închisori 
cum a fost cea de la Piteşti în anii '50. Vmtilll lvlluceanu foloseşte tehnica ouiricl, ap 
cum o definiserll colegii sili Dumitru Jepeneag şi Leonid Dimov, pentru a reda fluxul 
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de conştiinţă al personajului, un delir continuu, o stare derealizată, în care obiectele şi 
evenimentele lumii de afară transpar filtrate prin perdeaua neagră a coşmarului, sintaxa 
episoadelor reconstituind imprevizibilitatea asocierilor din vise. 

Literatura psihologică postmodernistă 
şi postrevoluţionară 

După a doua extindere masivă, cea din literatura neomodernistă, bazinul semantic al 
psihologismului încetează să mai acapareze imaginarul scriitorilor, împărţindu-se într-o 
deltă de braţe şi şiroiri individuale. Principalele curente care au urmat anilor '60-'70 
nu mai pun accentul pe viaţa subiectivă şi stările de conştiinţă decât ca pe nişte decoruri 
şi complemente discursive, mânuite de-acum cu dexteritatea asigurată de tradiţia narativă 
acumulată. Astfel, generaţia optzeci, reprezentând postmodernismul românesc, aban
donează tema obsedantului deceniu, bildungsromanul interiorităţii, literatură evazionistă 
şi metafizică şi se concentrează pe viaţa cotidiană, pe notaţia evenimentelor curente, pe 

, fără abisalităţi psihologice. 
Totuşi, de fiecare dată când simt nevoia să adopte o perspectivă subiectivă, mai tinerii 

prozatori apelează cu deplină maturitate la instrumentele introspecţiei. Aparţinând unei 
"promoţii" intermediare, cea a anilor '70, în întreaga sa epică ce începe cu Diminea/a 
pierdută (1983) şi culminează cu (2018), Gabriela Adameşteanu face 
dovada că poate completa sau înlocui perspectiva obiectivă, impersonală, cu discursul 
subiectiv, polifonic, al unor galerii de personaje aflate de cele mai multe ori în relaţii 
complicate de iubire şi ură, precum şi cu subtilităţile imaginarului textualist al naratorului 
intradiegetic (personaj în propria carte). Tematica viermuielii erotice chinuite este reluată 
de mai mulţi poeţi optzecişti atraşi după anii 2000 de formula prozei. Spre exemplu, în 
Acasă, pe Câmpia Armaghedonului (2011), Marta Petreu prezintă dintr-o perspectivă 
intens subiectivă, cu încărcătură biografică, destinul unor familii dintr-un sat ardelean, 

Supa de la miezul nop/ii (2017) descrie relaţia dintre un bărbat (Marcu) şi iubitele/ 
soţiile sale succesive (Maria, Pauline, Todora), precum şi fiica sa Olga, construind un 
dispozitiv narativ prismatic, ce conjugă perspectivele unilaterale ale tuturor personajelor 
într-o suită de monologuri interioare, confesiuni şi autoanalize complementare sau 
antitetice. Subtilităţile psihonaraţiunii, la persoana I sau a III-a, sunt exploatate de alţi 

Pudră (2010), Octavian Soviany, Via/a lui Kostas 
(2013) şi (2015) sau Magda Cârneci, 

Poate cel mai elocvent caz de disidenţă (parţială) de la estetica optzecistă a „coborârii 
în stradă" şi a fragmentarismului textualist este constituit chiar de Mircea Cărtărescu, 

Orbitor Aripa stângă, 1996; , 2002; Aripa dreaptă 
2007) şi (2015) adoptă din un stil proustian, de rememorare sau de trăire 
din interior a episoadelor narate. Romanele sunt scrise ca nişte fluxuri de conştiinţă 
aluvionare, ce adună trăirile şi senzaţiile naratorului, visele şi delirurile sale, dar şi 

conştiinţele altor personaje şi familii, ajungând să acopere întregul univers înconjurător. 
(1985) fagocitează în sfera în expansiune a subiectivităţii sale întreaga 

ându-se la cea a logosului divin. Universul este un uriaş 
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cronotop psihologic: ,,Căci Dumnezeirea e un creier enorm, o meduză solemnă cu 
miliarde de simţuri, alunecând în noaptea abisală, slab luminată de baterii de lumină 
albastră. Cupola ei pulsează uşor şi transparenta ei e doar dragoste aurie. O mare meduză 
care gândeşte" (Orbitor 

(1997), Simona Popescu desfăşoară şi ea universul fantasmagoric, perceput 
din interior ca într-un fel de caleidoscop, al percepţiilor şi fantasmelor miraculoase ale 
copilăriei şi adolescenţei. Cronotopi apropiaţi într-o oarecare măsură de realismul 
magic, deoarece sunt puternic impregnaţi de subiectivitatea naratorului, imaginează şi 
Radu Vancu, în Transparenţa (2018), o reconstrucţie proustiană şi sabatiană a unui Sibiu 

Locuri blânde pentru Aura 
reconstituire prismatică a unei istorii tragice din obsedantul deceniu, în care stările de 
spirit sunt traduse în percepţii senzoriale asupra lumii, iar spaţiul geografic pare a se 
topi ca o fotografie decolorată. 

Generaţia 2000 debutează şi ea orientându-se predominant spre reflectarea realităţii 
cotidiene, banale, chiar triviale, şi optând pentru o poetică narativă minimalistă, ,,mizera
bilistă", ,,fracturistă", în acord cu „noul cinema" românesc, bine apreciat în afara ţării. 
Totuşi, spre sfârşitul decadei, şi apoi în deceniul al doilea al mileniului trei, începe şi 
în literatura douămiistă să îşi facă loc perspectiva subiectivă, ce nu ezită să folosească 
la maximum resursele prozei psihologice. Scriitorii aceştia îşi propun să treacă dincolo 
de suprafaţa existenţei, de „coaja lucrurilor" (după titlul unui roman de Adrian Oţoiu), 
spre interioritatea personajelor ce trăiesc în universuri în descompunere. Mediul extern 
mizerabil face adeseori ca protagoniştii să fie la rândul lor personaje „minimaliste", 
provenind din medii marginalizate, din sate uitate de lume, din cartiere periferice, din 
familii destrămate, dintr-o (sub)umanitate năpăstuită. Exemple în acest sens pot fi cărţile 

Rădăcina de bucsau (2010), un roman de introspecţie dostoievskian 
în infernul şi purgatoriul sufletesc ; Cosmin Perţa, În urmă nu mai e nimic 
Bildungsroman postmodern, narând, după cum au arătat criticii, nu atât o formare, cât 
o de-formare sufletească; ciclul lui Cristian Fulaş, Fâşii de ruşine Cei frumoşi şi 

După plâns (2019), reconstituind universul atrofiat al unui personaj pradă 
dependenţei, instabilităţii, dezaxării şi alienării, care pare să găsească o cale de mântuire 
prin chiar (de)scrierea crizei; sau Lucian Dan Teodorovici, Cel care cheamă câinii 
(2017), un roman autobiografic transfigurând literar stările provocate de o boală teribilă. 

Dacă scriitorii din generaţiile neomoderniste abordau realitatea imediată a societăţii 
comuniste prin prisma unor personaje mature, capabile să reflecteze etic (atât cât o 
permitea cenzura) asupra lumii din jur, douămiştii par să renunţe la o perspectivă acu
zatoare şi moralizatoare şi descriu epoca totalitară din perspectiva vârstei lor biografice 
de atunci, cea a copilăriei. Se creează astfel un contrast bulversant între o realitate care, 
reconstituită lucid de cititor, este deprimantă, şi o viziune infantilă inocentă, pe alocuri 
feerică. Resursele tehnicii hipocoristice fuseseră deja explorate de Norman Manea în 
Octombrie, ora opt (1981), schiţe şi nuvele ca nişte mici flash-uri ale unor scene trăite 
de scriitorul copil în timpul deportării familiei sale în Transnistria de către regimul 
Antonescu. În mod similar, în romane ca (2007) şi Toate bufniţele 
Filip Florian reconstruieşte comunismul târziu prin lentila aburită a copilăriei şi adoles
cenţei, nostalgia trecutului personal (recuperat din perspectiva protagonistului) fiind 
într-o opoziţie discretă cu decorul social (înregistrat, dar nejudecat explicit, din perspec
tiva auctorială). Lumea mică, a familiei şi a prietenilor, a relaţiilor trăite personalizat, 
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 (2016), 

Cartea Reghinei (2019), o explorare cu 

(2014), 
cel mai atroce este Lizoanca

sau în 

din comunism şi/sau postcomunism, este subiectul şi decorul textelor Adelei Greceanu, 
Mireasa cu şosete roşii (2008), un roman polifonic înregistrând vocile şi trăirile unei 
galerii de personaje feminine ; Veronica D. Niculescu, Spre văi de jad şi sălbăJie 
sublimarea unei copilării cenuşii printr-o introversiune feerică şi poematică ; Andreea 
Răsuceanu, O formă de viaJă necunoscută (2018), o galerie prismatică de portrete ale 
unor femei care se autoanalizează ; Ioana Nicolaie, 
accente autobiografice a sufletului unei mame dintr-un sat transilvan, ,,incurs faulknerian 
în interiorul unei minţi care amestecă timpurile şi emoţiile, o viaţă, un destin, o urmă 
pe care umanitatea personajelor ei o lasă (sau nu) în lume" (din prezentarea cărţii). 

Cu cât distanta dintre puterea de înţelegere a naratorului-copil şi lumea în care trăieşte 
este mai mare, cu atât efectul de şoc emotiv asupra cititorului este mai puternic. Traumele 
copiilor ignoraţi, neînţeleşi, abandonaţi de părinţi sau aşteptând întoarcerea acestora de 
la munca în străinătate, şi universurile compensatorii, de feerie neagră, create de ei, 
sunt surprinse cu fineţe în romane ca Feti/a care se juca de-a Dumnezeu de Dan Lungu 

Kinderland de Liliana Corobca (2015) sau Părin/i de Diana Bădica (2019). Poate 
de Doina Ruşti (2017), povestea crudă a unei fetite, apoi 

adolescente trăind într-o lume a bătăilor şi violului, a declasării şi violentei. Distanta 
maximă dintre închipuire şi realitate este atinsă de naratorii - copii sau maturi - ce vor
besc infantil şi peltic şi transformă figurile întâlnite în personaje de basm, ca în Ţinutul 
celălalt de Ruxandra Cesereanu şi Marius Con1can (2011), sau proiectează fantasmatic 
omuleţi fără chip ori pitici de ceaţă, ca în Băiu/eii de Filip Florian şi Matei Florian (2006) 

Şi Hams Şi Regrete[ de Matei Florian (2009). 

În concluzie, proza psihologică românească se constituie într-un bazin semantic 
aparte, care deschide un univers de explorare diferit şi complementar faţă de cel al prozei 
realiste (fie ea de inspiraţie rurală sau citadină), dar şi de cel al prozei istorice, legendare, 
mitice sau fantastice. Lumea interiorităţii, cu toate tehnicile ei, introspecţia, monologul 
interior, psihonaratiunea, fluxul de conştiinţă, rememorarea, confesiunea, notaţiile de 
jurnal, se dezvăluie ca un nou continent, cu o geografie şi o temporalitate proprii, cu 
teme şi motive care, chiar atunci când se intersectează cu cele ale literaturii realiste, sunt 
surprinse din unghiuri noi, caracteristice subiectivităţii. Avându-şi izvoarele în primele 
ecouri în România ale psihologiei lui James şi Bergson şi ale prozei lui Proust, Joyce şi 
Woolf, ea a dezvoltat două mari „albii", una în perioada interbelică şi apoi una în peri
oada postbelică şi poststalinistă. Prima din aceste „confluente" a permis, împreună cu 
mişcările de avangardă, racordarea sau „sincronizarea" literaturii noastre la marele 
modernism european, cea de-a doua, neomodernistă, a tăcut posibilă refacerea continuităţii 
după îngheţul reprezentat de realismul socialist. Meandrele şi deltele ultimelor decade 
reprezintă nu atât o fază de secătuire a acestui bazin semantic, cât una de încorporare 
a lui, cu toate inovaţiile sale, într-o literatură dezinhibată şi deschisă spre noi orizonturi. 




