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Literatura rurală 

Cosmin Borza 

Un ţăran în iţari, cămaşă albă şi „bondiţă cu învârstări de lână roşie, verde şi neagră, 
tivită cu pielicică de miel brumăriu", purtând peste pletele cărunte o „pălărioară rotundă 
ca un ceaunaş", intră la Expoziţia Generală Română din 1906. Festivitatea „jubiliară", 
aniversând 40 de ani de domnie a lui Carol I şi 25 de ani de la proclamarea Regatului, 
include şi un impozant Pavilion de Agricultură, unde, de-a lungul şi de-a latul unor săli 
somptuoase, snopi de paie aliniaţi geometric, flori de câmp îmbălsămate ori specii de 
porumb, fasole, grâu, orz, ovăz etc., în vitrine aseptice, cu denumirile în latină caligrafiate 
minuţios, au menirea să reprezinte lumea rurală. ,,Călcând ca pe jăratic", bătrânul păşeşte 
pe de lături, ca un „dihor", speriat nu atât de ceea ce vede, cât de „ţâfnosul" gardian 
în uniformă albă, ,,cu bumbi auriţi". Aceasta e imaginea care deschide 1907 (vol. I-III, 
1937-1943), trilogia romanescă a lui Cezar Petrescu (1892-1961), având ca motto tiradele 
lui Nicolae Iorga (1871-1940) din Ascundeţi ţăranii (1906): ,,Iar pe vita câmpului răs
pângiţi-o-n pumni, ascundeţi-o în vizuini, ca să nu strice bucuria risipei din anul jubiliar. 
Tăiaţi mâna pelagroasă care scrie pe pereţii auriţi ai salelor de banchete un nou Mane, 
Techel, Fares de ameninţare". Ţăranul pitoresc întâlneşte deci, intimidat, ipostaza muzei
ficată a universului său existenţial, cu mai puţin de un an înainte de izbucnirea uneia dintre 
cele mai sângeroase răscoale din Europa modernă, eveniment traumatizant, care consoli
dează figura (neo)iobagului obidit/exploatat. Rusticul, idilicul, naţionalul şi protestul 
social se îngână şi îşi răspund. Astfel de afluenţi fundamental ireconciliabili, însă al 
căror curs este adeseori canalizat înspre confluente irigă imaginarul rural românesc. 

În fapt, satul devine topos al literaturii române doar după ce experienţa urbanului 
sau a modernizării este asimilată, numai în urma proiectării ruralităţii ca alternativă la 
viaţa citadină percepută ca alienantă şi artificială, străină de identitatea aşa-zis autentic 
naţională - fenomen, de altfel, similar cu ceea ce se întâmplă în marile culturi occidentale 
(Vernois, 1966; Williams, 1973; Cavallero, 1977; Freitag, 2013). Izvorul imaginarului 
rural pare aşadar a fi pe cât de tradiţionalist/conservator şi de patriotic/naţionalist, pe 
atât de critic/polemic. 

Pitorescul netărmurit , 

Totuşi, sub impactul orientărilor ideologice şi politice tutelare din a doua jumătate a seco
lului al XIX-lea (în special liberalismul paşoptist şi conservatorismul junimist), câmpul 
cultural românesc este permeabil mai mult imaginarului rustic (pastoral, etnografic şi 
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poetizant) decât celui social (problematizant şi protestatar). ,,Chestiunea ţărănească" -
vizând reflectarea condiţiei deplorabile a peste 80% dintre locuitorii Ţărilor Române -
rămâne apanajul articolelor jurnalistice, al interpelărilor parlamentare, al proiectelor 
legislative şi al studiilor ştiinţifice (Bărbulescu, 2015), scrierile literare răspunzând 
responsabilităţii faţă de „popor" preponderent prin înscenări festive. Din infernuri 
existenţiale extra-literare, ţăranii sunt transferaţi pe nesimţite în Arcadii ficţionale. 

Exemplar în acest sens este satul imaginat de Vasile Alecsandri (1821-1890). ,, Tică
loşii lăcuitori" ai unor „odăi de pământ, ce le zic bordeie, unde intrând cinevaş, nu are 
a vedea alt decât o gaură numai în pământ", descrişi de Dinicu Golescu (1777-1830) în 
Însemnare a călătoriei mele (1827), ,, vitele sub giug", ,,maşine bune de produs grâu şi 
păpuşoi", lipsite de calitatea de „cetăţean", deplânse de Mihail Kogălniceanu (1817-1891), 
iniţiator ori susţinător al reformelor agrare atât timp cât interesele sale de mare proprie
tar nu sunt cu adevărat ameninţate, se transfigurează idilic în pastelurile lui Alecsandri, 
majoritatea publicate în anii 1860-1870. ,,Sămănătorii harnici" şi„ veseli" (,,Sămănătorii") 
care ridică „snopi de aur" pe „holda mândră" (,,Secerişul"), flăcăi şi fete ce „râd cu voie 
bună" (,,Paştele"), dintre care se distinge „juna Rodică voioasă", ,,purtând cofiţă cu apă 
rece/ Pe ai săi umeri albi, rotunzori" (,,Rodica"), celebrează atemporal „sfânta muncă 
de la ţară, izvor sacru de rodire" (,,Plugurile"). Deposedată nu doar de trudă, dar şi de 
orice implicaţii sociale sau politice, ,,munca rustică" e la Alecsandri un „spectacol 
agrementat cu scene galante", viaţa părând „aproape joacă, aproape dans" ca şi când 
ţăranii ar participa în „spaţiu campestru o veşnică sărbătoare" (Craia, 1985, p. 26). 
Până şi când sunt caracterizaţi printr-o condiţie tragică - ca în ciclul Ostaşii noştri 
(1877-1878) -, muncitorii pământului nu-şi pierd aura legendară. Viaţa „lină" şi ţara 

ce dormea în „nepăsare" (,,Noaptea") fiind zdruncinate de participarea la Războiul de 
Independenţă, în ţăranii echipaţi doar cu „opinci, suman, iţari/ Şi cuşma pe-o ureche" 
(,,Peneş Curcanul") se deşteaptă patriotismul şi eroismul: ,, Un paloş de izbândă există-n 
orice fer,/ În tot păstorul astăzi există-un scutier ! // O spad-a răzbunărei există-n 
orice lanţ.I În tot românul astăzi există-un dorobanţ!" (,,Păstorii şi plugarii"). 

Ritualizaţi ori mitizaţi şi de Ion Heliade-Rădulescu (1802-1872) în „Zburătorul" sau 
de Dimitrie Bolintineanu (1819-1872) în ciclul (1865), populat de „nimfe 
cu catrinţă, ie şi salbe" (Craia, 1985, p. 32), reprezentanţii universului rural din literatura 
română din secolul al XIX-lea nu dobândesc o identitate concretă/autentică nici măcar 
în lirica protestatară a lui Cezar Bolliac (1813-1881). În „Muncitorul", ,,Sila" sau „Clăca
şul", starea socială mizeră este prezentată făţiş, poetul „cânt ă iobagul şi-a lui lanţuri 
de aramă" (cum îl portretizează inspirat Mihai Eminescu într-un vers din „Epigonii"), 
dar imaginea ţăranului tot nu se sustrage pitorescului. Cu toate că trăiesc în bordeie 
îngheţate şi sunt tot timpul flămânzi, chinuiţi şi umiliţi, ,,robii" lui Bolliac întruchipează 
invariabil puritatea, căldura, bunătatea, tandreţea etc. Cu cât boierii „îmbuibaţi", 
sprijiniţi de argaţi şi de dorobanţi, se arată mai cruzi şi mai cinici, cu atât „obidiţii" 
beneficiază de înscenări retorice mai duios-sentimentale : 

Trei zile biata fată nimica nu aflase 
De tată-său cel bolnav pe care îl lăsase 
Flămând şi chinuit. 
Şi când scăpă, micuţa, veni în nerăbdare ... 
Nămeţii cotropise şi casă şi intrare. 
Abia a-nemerit. 
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Luptându-se cu iama, să intre izbutise, 
Dar tată-său, ca gheaţa, de mult înţepenise, 
Şi mumă-sa murea ; 
Pe frate-său îl dase aleşii la oştire, 
Şi singură, orfana, plângea în zăpăcire 
Şi părul îşi smulgea. 

(,,Sila") 

Modelul social-protestatar inaugurat, însă nedezvoltat de Bolliac, se menţine ca izvor 
subteran pe tot parcursul secolului al XIX-lea, inclusiv literatura cu valente realiste a 
vremii evitând de obicei să abordeze satul ca univers uman propriu-zis. 

Pe de o parte, în romane precum Serile de toamnă la ţară (1855) de Alecu Cantacuzino 
(1811-1884), (1880) de G. Baronzi (1828-1896), Brazi şi putregai 
(1881) de Nicolae D. Xenopol (1858-1917), respectiv Viaţa la ţară (1898) de Duiliu 
Zamfirescu (1858-1922), care (măcar prin titluri) par dedicate reflectării vieţii rurale, 
ţărănimea şi satul nici nu există cu adevărat. Având ca protagonişti boieri, boiernaşi, 
funcţionari ai statului, politicieni, reprezentanţi ai burghezei, prozele amintite identifică 
lumea rurală cu ceea ce Raymond Williams - referindu-se la literatura engleză de dinainte 
de Thomas Hardy - numea „privelişte", ,,spaţiu de promenadă" sau „vreme" (Williams, 
1973, pp. 167-168). Localizate în curţi boiereşti, în conace ori în instituţii publice, 
respectivele texte epice imaginează aproape întotdeauna satul ca pe un „ teren viran" , 
înconjurat de pitoreşti terenuri agricole, livezi, păduri, ţărănimea constituind o „comuni
tate absentă". Prozele de acest tip, caracterizate prin „ vagi fumuri aristocratice", 
„elogiază viaţa la ţară (dar nu viaţa ţăranilor)" (Manolescu, 1980, vol. I, p. 63), amintind 
de ceea ce R.-M. Alberes numea „romanul rustic" sau „romanul gliei" - un subgen 
„minor", pitoresc şi sentimentalist, pentru care „peisajul" contează mai mult decât 
,,mediul uman" (Alberes, 1968, pp. 93-98). 

Pe de altă parte, cele mai sociale dintre speciile epice ale epocii - prozele haiduceşti, 
avându-l ca reprezentant principal pe N.D. Popescu (1843-1921) - activează nu doar 
intrigi senzaţionalist-fabuloase, ci şi un imaginar mitic-idilic. Dezvoltând o viziune mar
cat naţionalistă, romanul haiducesc reuşeşte să reformeze romanul de senzaţie prin 
implicarea unui conflict de clasă (bogat-sărac/boier-iobag), însă îl reprezintă „nu pur şi 
simplu pe omul simplu, ci pe ţăranul cu obârşie veche, cu obiceiuri neschimbate de 
secole" (Manolescu, 1980, vol. I, p. 87). O dată în plus, ţăranul „pitoresc" şi cel „obidit" 
se conjugă, creând un personaj neverosimil, de operetă. 

O mutaţie substanţială a imaginarului rustic/pitoresc nu se produce nici sub înrâurirea 
Junimii, deşi Titu Maiorescu ( 1840-1917) pledează pentru reprezentarea literară realistă 
a ţărănimii atât în articolul din 1868, ,,În contra direcţiei de azi în cultura română" 
(,,Singura clasă reală la noi este ţăranul român, şi realitatea lui este suferinţa, sub care 
suspină de fantasmagoriile claselor superioare. Căci din sudoarea lui zilnică se scot 
mijloacele materiale pentru susţinerea edificiului fictiv, ce-l numim cultură română. 
Plângerea poporului de jos şi ridicolul plebei de sus au ajuns la culme"), cât şi în studiul 
din 1892, ,,Literatura română şi străinătatea" (în care romanul „poporan", inspirat din 
viata sătenilor, este evaluat ca un antidot la epidemia de romane „populare", traduse 
din culturile occidentale). Previzibil, conservatorismul junimist cadrează mai degrabă 
cu perspectivele consacrate „înălţării inimii", deci preferă pitorescul în detrimentul 
reprezentării verosimile a „suferinţei", ,,mizeriei" şi „plângerilor" ,,plebei" (tematici 
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care, la fel ca în cazul paşoptiştilor, devin aproape exclusiv subiecte ale luărilor de 
poziţie publicistice şi politice). 

Cel mai sugestiv exemplu e oferit, desigur, de Mihai Eminescu (1850-1889): 
publicistul îl portretizează realist pe „sărmanul ţăran român" pentru a-şi întări tiradele 
împotriva politicii economice şi agrare liberale, în timp ce poetul „înfăţişează sub orice 
haină suflete de ţărani, însă de ţărani milenari aproape abstracţi" (Călinescu, 1993, 
p. 373). În poezia eminesciană, adeseori împăraţii şi prinţii se îmbracă şi se comportă 
ţărăneşte, iar sătenii asumă posturi aristocratice. Nu e de mirare că epigonii eminescieni 
ai finalului secolului al XIX-lea şi ai începutului celui următor se vor întrece în a-l 
„cânta" pe ţăran nu „ca pe un om, ci ca ceva poetic", anume „ţăranul-refugiu" şi 

,,natura-refugiu" : ,, Ţăranul a fost tratat ca o parte din natură, a fost o consolare de arti
ficialitatea vieţii de oraş" (Garabet !brăileanu, ,,Curentul eminescian", în Nouă revistă 
română 

Inclusiv Ion Creangă (1837-1889), aşa-zisul „scriitor poporal", care ar introduce în 
literatura română „optica ţărănească", lăsând impresia că oferă „privirea «din interior» 
a umanităţii rustice", caracterizată prin renunţarea la idilizare (Craia, 1985, pp. 49-51), 
perpetuează, în fapt, aceeaşi viziune arcadică asupra lumii satului. În „poveştile" cu ţărani 
,,miraculoşi" ori în nostalgicele Amintiri din copilărie (publicate începând din 1881), 
„ un autor cărturăresc ca Rabelais", ,, un erudit" şi „ un estet al filologiei" creează eroi care 
,,nu trăiesc din mişcare, ci din cuvânt" (Călinescu, 1993, p. 405), insinuând „presenti
mentul unei lumi în care Fabula nu a fost confiscată încă de istorie o «vârstă de 
aur» a unei civilizaţii rurale, de tip patriarhal, încă nezdruncinată de invazia raporturilor 
băneşti şi imixtiunea autoritară a statului centralizat" (Cornea, 1984, pp. 201-204). ,,Hai 
mai bine despre copilărie să povestim, căci ea singură este veselă şi nevinovată" este 
faimoasa povaţă a naratorului , prin care toate potenţialele ameninţări la 
adresa viziunii paradiziace infantile trec în plan secund sau se evaporă. Prin strategii şi 
retorici destul de asemănătoare universului imaginat de Creangă, literatura română 
pre-modernă cu tematică rurală invocă sau evocă rusticul/pitorescul aproape ori de câte 
ori realitatea socială riscă să tulbure cursul „frumos curgător şi limpede ca cristalul" al 
pastoralelor româneşti. 

Exaltarea ţăranului pitoresc - ca ripostă la urbanizare, modernizare, occidentalizare, 
respectiv ca expresie a respectului şi a grijii pe care intelectualitatea le-o poartă păturilor 
de jos - intră în faza sistematizării instituţionale la începutul secolului XX. Regulari
zând cursurile izvoarelor simbolice „ţărăneşti" - de altfel, destul de disparate în secolul 
al XIX-lea -, curentul social-politic (şi, doar în plan secund, cultural-literar) naţionalist, 
autohtonist, conservator, tradiţionalist, numit „ sămănătorism" îşi propune să consfmţească 
plasarea ruralităţii în centrul imaginarului cultural românesc. Revista care-i dă numele, 
Sămănătorul (1901-1910, având titlul Semănătorul până în 1902), condusă iniţial de doi 
scriitori importanţi ai vremii, George Coşbuc (1866-1918) şi Al. Vlahuţă (1858-1919), 
dar identificată mai ales cu activitatea de mentor cultural a lui Iorga, are misiunea de a 
exprima fidel starea de spirit a lumii româneşti la trecerea dintre veacurile XIX şi XX, 
când „chestiunea ţărănească" şi cea naţională se acutizează. După cum vituperează Iorga 
într-un articol-program, ,,O nouă epocă de cultură" (1903), ,,nemernica bâiguială străină 
din saloanele cosmopolite, pentru întreţinerea cărora curg sudori de sânge pe lanurile 
muncite din greu", duce la „otrăvirea" identităţii naţionale, între clasele de sus şi cele 
de jos producându-se o ruptură atât de mare, încât pune în pericol funcţionarea societăţii 
şi existenta viitoare a României. Spiritul autohton aşa-zis „adevărat" este identificat, 
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din nou, cu satul arhaic idealizat, "satul arhetip, înzestrat cu suflet primar, conservat prin 
izolare, autentic şi original" (Omea, 1970, p. 217), dar aflat sub ameninţarea unor forţe 
„străine" (citadine, burgheze, occidentale, modernizatoare etc.). Fenomen consonant cu 
orientări populiste central-est-europene (Comis-Pape şi Neubauer, 2007, pp. 53-55), 

(literatura locurilor natale din ţările germanofone), chlopomania 
poloneză (cultul ţăranilor) ori estoniana (cultura pământului originar ame
ninţat de străini), sămănătorismul promite „luminarea" sătenilor şi „ridicarea" situaţiei 
lor sociale prin promovarea unui imaginar al ruralităţii pure, armonioase şi salvatoare : 
satul patriarhal este spaţiul privilegiat al comuniunii boierului pământean cu ţăranul 
moral şi muncitor ; orice părăsire a acestui rai protector duce la dezrădăcinare şi ratare, 
după cum permeabilitatea la influenţele exterioare (arendaşul venetic, relaţiile capitaliste 
de muncă, imitarea vieţii urbane) înseamnă invariabil degradare. În consecinţă, idilismul, 
bucolismul sau tezaurizarea devin mai mult şi mai tezist decât oricând mijloacele prin 
care condiţia deplânsă a ţăranilor se transfigurează. 

Întocmai ca în lirica "poetului ţărănimii" (cum e numit Coşbuc de Constantin 
Dobrogeanu-Gherea) sau ca în primele proze ale lui Mihail Sadoveanu (1880-1961), care 
afirmă repetat că ţăranul a fost „principalul" său erou, în scrierile de sorginte sămănăto
ristă lumea rurală e mult mai diversă existenţial decât la paşoptişti, însă deloc mai vero
similă sau mai autentică. 

,,Baladele" şi „idilele" coşbuciene (din ultimul deceniu al secolului al XIX-lea) 
mizează - în pofida "realismului" pe care încerca să-l demonstreze Gherea - pe o 
estetizare a vieţii săteşti, creând un spectacol rustic în care tensiunile sunt izolate şi 
accidentale, fiind generate exclusiv de un preaplin sufletesc (mai ales de natură erotică) : 

Satul doarme ca-n mormânt
Totu-i plin de duhul sfânt : 
Linişte-n văzduh şi pace 
Pe pământ. 

Numai dorul mai colindă, 
Dorul tânăr şi pribeag. 
Tainic se întâlneşte-n prag, 
Dor cu dor să se cuprindă, 
Drag cu drag. 

(,,Noapte de vară") 

Iar protestatarul - şi de-a lungul timpului mult invocatul - poem „Noi vrem pământ! ", 
pe de o parte, reactivează ipostaza obiditului pitoresc ("flămând, gol şi rar-adăpost", 
redus la stadiul de animal de trudă, ţăranul păstrându-şi onestitatea, puritatea şi dem
nitatea), pe de altă parte, dezvoltă o problematică mai mult naţională decât socială: 

Voi ce-aveţi îngropat aici ? 
Voi grâu? 
Dar noi strămoşi şi taţi ! 
Noi mame şi surori şi fraţi! 
În lături, venetici ! 
Pământul nostru-i scump şi sfânt, 
Că el ni-e leagăn şi mormânt. 
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în volumele Povestiri (1904), (1904),  (1907), 
Bordeenii

le paysan du Danube

Istoria literaturii 

De altfel, lirica lui Coşbuc „este prin excelenţă una a «peisajului» conceput ca spaţiu 
omogen, în care timpul are o singură valoare: eternitatea", ideea de justiţie socială 
bazându-se exclusiv pe un „cod natural" de vreme ce „ţăranul nu pare a dori altceva 
decât ceea ce îl poate aşeza în existenţa lui naturală" (Poantă, 2016, p. 114). 

Deloc idilizant chiar de la debutul editorial prodigios din 1904, dimpotrivă, acuzat 
adeseori că ar promova o perspectivă prea „sumbră" a unei umanităţi supuse viciilor 
ori biologicului, Sadoveanu îşi relevă adeziunea la sămănătorism prin predilecţia pentru 
,,naturalizarea" ruralului. Deşi de multe ori conturează un spaţiu al tristeţii şi al mizeriei, 
satul nu e niciodată depresiv, ci îmbie la comunicare şi comuniune, la (re)descoperirea 
spiritualităţii arhaice, pe cât de „sălbatice", pe atât de profund umane. Nu întâmplător, 

Crâşma lui Moş Petcu La, noi, în Viişoara 
(1912) ş.a., ,,eroii, de care scriitorul se ocupă cu predilecţie, sunt mai rar plu

gari şi mai ales ciobani, pădurari, vânători, pescari, plutaşi sau prisăcari, adică oameni 
cu îndeletniciri singuratice", parcă proaspăt ieşiţi din „eposurile populare", păstrându-şi 
nepervertit „sufletul ţărănesc patriarhal" şi „aspiraţia către o existentă plenară, străină 
de orice mutilare a pornirilor fireşti" (Crohmălniceanu, 1972, pp. 203-209). 

Excesiv de sentimentale sau de senzaţionaliste, prozele lui Emil Gârleanu (1878-1914), 
C. Sandu-Aldea (1874-1927), Ioan Adam (1875-1911), N. Rădulescu-Niger (1861-1944) 
şi Ion Gorun (Al. I. Hodoş) (1863-1929) diluează masiv imaginarul rural sămănătorist, 
fără a-i epuiza totuşi forţa de influenţă. Pe tot parcursul secolului XX, respectivul filon 
simbolic va cunoaşte expansiuni şi contracţii constante. 

Replici antipastorale 

Aceste idealizări şi naţionalizări/autohtonizări ale ţăranului român, pe cât de multifaţetate, 
pe atât de extinse temporal, nu aveau cum să nu stârnească şi reacţii adverse pe măsură. 
Urmând paradigma de gândire postiluministă a clivajului Vest-Est/Occident-Orient, prin 
care „ a fost transformat din «bunul sălbatic» iniţial din fabula lui 
La Fontaine în primitivul suspect al Orientului european" (Mihăilescu, 2017, p. 178), 
destui literaţi români au conlucrat la impunerea imaginii ţăranului primitiv, instinctual, 
brutal, atât de apropiat de „natură", încât ar fi incapabil să pătrundă în „cultură". 

Adepţii simbolismului, grupaţi în jurul revistei Vieaţa nouă, condusă de Ovid 
Densusianu (1873-1938), care pledează pentru urbanizare şi occidentalizare, împotriva 
„ruralismului" culturii române, ori discursul de recepţie în Academie rostit de Duiliu 
Zamfirescu în 1909, în care „sufletul ţărănesc" este considerat „ca neantul, fără eve
nimente", deci nedemn de literatura „mare", doar pregătesc terenul pentru desfăşurarea 
proiectului antitărănist al lui E. Lovinescu (1881-1943). Opunându-se de-a lungul a 
decenii întregi simulacrelor sămănătoriste, ideologul modernismului românesc impune 
un imaginar deloc mai puţin ideologizat prin dogmatismul poziţiei. În 
române contemporane (1926-1929), criticul nu doar exagerează impactul „misticismului 
ţărănesc" asupra literaturii române, ci extinde sensurile peiorative ale „primitivismului" 
asupra aproape oricărei scrieri rurale : tematica ar cautiona expresiile artistice şi mani
festările „cele mai primitive" ale rasei (Lovinescu, 1973, p. 156), anume o literatură 
ce „trăieşte din simţuri", ,,limitată voit în lumea instinctelor", răspunzând „tendinţei 
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obşteşti spre primitivitate" (Lovinescu, 1973, pp. 246-247). În alte locuri, Lovinescu 
sancţionează "insuficienta materialului de viaţă", "amorf, brutal şi vulgar" (Lovinescu, 
1973, p. 33), lipsa complexităţii construcţiilor epice sau personajele rudimentare, care ar 
fi „luate prea de-aproape după natură" (Lovinescu, 1973, p. 145), convins fiind că "psiho
logia" este posibilă doar începând „de la anumite forme de civilizaţie" (Lovinescu, 1973, 
p. 17 5). Exemplare pentru această concepţie minimalizatoare rămân „ fişele clinice" 
realizate ţăranilor de Sylvius Rolando, pseudonimul lui Victor Papilian (1888-1956), în 
Ne leagă pământul. . . ( 1926), prozele satirice plasate în mediul rural ale lui Damian 
Stănoiu (1893-1956), Necazurile părintelui Ghedeon Fete şi văduve 

(1936), dar, în special, schiţele lui Gh. Brăescu (1871-1949), precum 
Ţăranii noştri MulJămită (ambele apărute în volum în 1923), 
CredinJa Skoda la Jară (1927). Sarcasmul lui Brăescu în tratarea firii şi 

existenţei ţărăneşti, atitudine evaluată drept "incisivă", "realistă" şi elogiată în repetate 
rânduri de Lovinescu, vizează idilizarea de tip sămănătorist, dar, în egală măsură, şi 

,,mentalitatea" retrogradă, primitivă, a locuitorilor satelor. 
Ipostaza ţăranului de fiinţă rudimentară, potrivnică literaturii autentice, revine cu 

intensitate în preajma celui de-al Doilea Război Mondial. În timp ce Constantin Noica 
(1909-1987) filosofează pe marginea clasicei dihotomii păstor-plugar, identificând „două 
suflete româneşti" (pastoral, cu predispoziţie către "nostalgic şi sete de zări noi", 
respectiv agrar, ,,pustiitor" şi ucigaş, întocmai ca în mitul biblic al lui Cain şi Abel), 
membrii Cercului Literar de la Sibiu inventează şi popularizează termenul "păşunism", 
folosind ca pretext ceea ce ei consideră a fi resurecţia „paroxistică" a spiritului sămă
nătorist, generator al confuziei între estetic şi etnic: ,,păşuniştii" sunt echivalaţi cu 
„şcolarizaţii moderni şi contemporani, cărora le chiuie inima şi le behăie sufletul de 
dorul «satului în care s-au născut»", "condeierii" ,,înamoraţi de «ţarina sfântă» numai 
fiindcă o privesc din fotoliul comod al oraşului pe care îl hulesc", cei care „se visează 
ziua şi noaptea când la coarnele plugului, când la nunta Zamfirii, când tăcând curte 
Dăscăliţei" (Ion Negoiţescu, ,,Păşunişti şi «nemuritori»", în , nr. 1, ianuarie-fe
bruarie 1944, pp. 78-81). 

Această formulă burlescă va face carieră în etapa finală a regimului comunist şi mai 
ales după 1989, când, pe fondul revitalizării polemicii dintre grupările autohtoniste şi 
cele cosmopolite, dintre „criptocomunişti" şi anticomunişti etc., păşunismul este invocat 
pentru a blama orice tendinţă tradiţionalistă. 

Demn de remarcat e că, de multe ori, în studiile critice româneşti, prejudecata 
,,simplităţii" psihologiei ruralului infuzează perspective critice care, măcar declarativ, 
sunt dintre cele mai neutre ideologic. Poate cel mai simptomatic exemplu e oferit de 
receptarea romanului lui Sadoveanu, (1930). Ca să justifice complexitatea 
personalităţii protagonistei, inteligenta sa relaţională, spiritul ei de iniţiativă, capacitatea 
de a se reinventa contextual etc., Alexandru Paleologu şi Nicolae Manolescu concep o 
eroină care îşi transcende clasa socială. Celui dintâi critic, Vitoria şi Nechifor Lipan îi 
apar drept" ", iar pentru cel de-al doilea, tema romanului (,,capodoperă 
a seriei realiste a lui Sadoveanu") este „fundamental burgheză": ,,Vitoria are stofa 
întreprinzătoare a burghezului . Sadoveanu s-a înşelat şi ne-a înşelat crezând că 
vorbeşte despre păstori asemeni acelora din Miori/a: Vitoria e un ţăran de un alt tip, 
îmburghezit şi cu o conştiinţă a acţiunii şi ordinei ce lipseau baciului din baladă. 
Burghezia capătă tocmai în acest roman pastoral şi ţărănesc pozitivitatea care-i lipsea 
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în celelalte" (Manolescu, 1980, vol. I, p. 175). Personajul activ, imprevizibil, voluntar, 
într-un cuvânt - ,,complex" - este print sau burghez, însă deloc ţăran. 

De altfel, inclusiv G. Călinescu (1899-1965) - criticul care sancţionase convingător, 
în „Camil Petrescu, teoretician al romanului" (1939), ,,ecuaţiile" ţăranul ca om rudi
mentar, respectiv orăşeanul ca fiinţă complexă, considerându-le „o judecată falsă şi un 
snobism caracteristic naţiei noastre de rurali" - proiectează în Istoria literaturii române 
de la origini până în prezent (1941) un imaginar rural fantezist, abstractizând la rândul 
lui ţărănimea. Deşi recuză abordările romantic-sămănătoriste ce exaltă primitivismul, 
ingenuitatea, naturaleţea, Călinescu aderă la o viziune arhaizantă, descoperind în rura
litate exclusiv complexitate, ,,erudiţie", ,,nobleţe" : la Coşbuc, în „poeziile cu subiecte 
ţărăneşti", ,,descrierea sentimentului e rituală, ca în dansurile barbare, aci litanică, aci 
simetrică" (Călinescu, 1993, p. 588); Goga e „un ţăran dintr-o rasă aşa de bătrână şi de 
neprimenită, încât avea fineţi de aristocrat", Ardealul său e „transcendentalizat", iar „ţara 
pe care o înfăţişează are un vădit aer hermetic" (Călinescu, 1993, pp. 606-609); 
inclusiv lumea lui Liviu Rebreanu (1885-1944) este deteritorializată, căci „ 

e opera unui poet epic care cântă cu solemnitate condiţiile generale 
ale vieţii, naşterea, nunta, moartea. Romanul e făcut din cânturi, vădit cadenţate în stilul 

e un poem epic, solemn ca un fluviu american, o capodoperă 
de măreţie liniştită" (Călinescu, 1993, p. 733); iar Sadoveanu construieşte o „arhivă 

", ,,o Americă încântătoare cu piei-roşii", ,,o «Brazilie» din 
vremea emigrării", ,,cea mai înaltă expresie a instinctului de sălbăticie" (Călinescu, 

Meandrele socialului 

Totuşi, aşa cum anticipam, în literatura română imaginarul rural nu se reduce la - altfel 
expansivă, uneori monopolizatoare - constelaţia de simboluri pitoreşti/rustice, cu exten
siunile lor mitice/mistice. Şi, fireşte, cu atât mai puţin la dispersiile minimalizatoare. 

Prefigurată timid de Bolliac, de Golescu, chiar de unele piese de teatru ale lui 
Alecsandri, precum Arvinte şi Pepelea Harţă răzăşul (1865), care maculează 
naţionalismul decorativ din, de pildă, Nunta ţărănească (1848), imaginea realistă, 

contextualizată social-economic, a ţăranului român câştigă consistentă în ultimele două 
decenii ale secolului al XIX-lea, când începe să se manifeste poporanismul. Acest curent 
politic, populist, socialist (dar non-marxist), anticonservator (deci îndreptat şi împotriva 
sămănătorismului), avându-i ca principali ideologi pe C. Stere (1865-1936) şi pe G. 
!brăileanu (1871-1936), îşi face o profesiune de credinţă din „datoria" păturilor culte 
de a problematiza şi a reprezenta verosimil condiţia ţărănimii. Îndatoraţi încă „sociologiei 
romantice agrariene antiindustriale şi anticapitaliste", deci perpetuând un discurs mesia
nic, utopist (ţara populată de mici proprietari trăind în comuniune, cu acces larg la 
educaţie, lipsiţi de interese mercantile), adepţii poporanismului au totuşi un impact 
substanţial asupra reformării imaginarului rural românesc : pledoaria lor pentru demo
craţie şi echitate socială, respectiv pentru literatura realistă, ce reflectă dramatismul 
tensiunilor sociale, contracarează „imaginarea falsă a realităţii prin edulcorări senti
mentale, forţarea crudă a latenţelor instinctuale, optimismul de circumstanţă" (Omea, 
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tată !brăileanu, odată ce poporanismul îşi coagulează energiile 
Via/a românească (apărută în 1906), "ţăranul patriarhal" este 

substituit de "ţăranul social, ţăranul sărac, ţăranul care are nevoie de reforme, de ridicare, 
de transformare": 

Noi ceream transformarea plăieşilor lui Ştefan cel Mare în cetăţeni. Idealul nostru n-a fost 
ţăranul pitoresc, cu plete, cu chimir, care nu ştie să citească şi stă în poeticul bordei, cântând 
din trişcă. Idealul nostru a fost ţăranul îmbrăcat europeneşte care are casă de cărămidă 
şi grajd idem, care ştie carte, a cărui fiică citeşte pe d. Brătescu-Voineşti, ţăranul alegător, 
membru într-un club, ţăranul într-un sat luminat cu electricitate, ţăranul lucrând ogorul cu 
maşini perfecţionate, ori lucrând la fabricile create în preajma satului, în legătură cu 
agricultura (Garabet !brăileanu, ,,Ce este poporanismul?", în Via/a românească 

Cu toate că nu devine niciodată un curent literar propriu-zis, doar doi scriitori 
minori - Spiridon Popescu (1864-1933) şi I.I. Mironescu (1883-1939) - identificându-se 
programatic cu ideile sale, poporanismul asigură un cadru propice nu doar pentru 
impunerea realismului (inclusiv a celui critic, ba chiar a unor formule ce par a anticipa 
maniera realist-socialistă), cât şi pentru acceptarea ţăranului neidilizat drept personaj 
literar legitim. Odată cu acest curent politic şi de idei, şi în cultura română se produce 
mutaţia de percepţie teoretizată de William Conlogue (2001), anume că - pentru literatura 
rurală - modelul pastoral trebuie căutat nu în lui Virgiliu, 
mai precis, nu atât în imaginea idilică a unei existenţe edenice, izolate, atemporale şi 
asociale, într-o deplină comuniune cu natura, ci în reprezentarea muncii grele, a 
complexităţii şi tensiunilor integrării într-o comunitate, a confruntării imprevizibile cu 

Nu întâmplător, primul mare reformator al imaginarului rural românesc, de fapt, cel 
dintâi scriitor din provinciile istorice româneşti care delimitează tranşant ruralul de 
rustic/pitoresc, Ioan Slavici (1848-1925) îşi dezvăluie pe deplin dimensiunea inovatoare 
prin relaţionarea cu contextul poporanist. ,,Literatura poporană" slaviciană, anexată 

junimiştilor (de Eminescu sau de Maiorescu), dar şi sămănătoriştilor (de vreme ce Iorga 
însuşi îi califică formula epică prin sintagma "realism poporan"), nu deţine doar o 
asemănare lexicală faţă de curentul promovat de Stere şi !brăileanu ( cum susţin destui 
critici), ci şi semantică. Aceasta deoarece chiar şi în prozele din 
cărora autorul ardelean le conferă epiloguri idilic-romanţioase ( 

) ori didactice/eticiste ( ), viziunea tutelară 
nu mai e cea arhaic-patriarhală. Satul lui Slavici a coborât, în bună măsură, din mit în 
lumea concretă a labirinticelor contacte şi tensiuni sociale, economice (birocratice, 
funcţionăreşti), ba chiar etnice şi politice. Iar odată cu Pădureanca (1884) şi cu 
(1896), prin dramatismul destinelor ţărăneşti implicate, pastorala (activă în prezentarea 
muncilor câmpeneşti) acoperă o latură cu totul marginală în conturarea lumii rurale. 
Ţăranii lui Slavici, deşi încă foarte cuviincioşi în raport cu normele cutumiare, trăiesc 
experienţe de viaţă perfect integrate lumii moderne, satul lor fiind un nod existenţial 
conectat la întreaga reţea de relaţii larg sociale. 

Asemănător e şi cazul lui Octavian Goga (1881-1938). Fără îndoială, o bună parte 
dintre poeziile sale construiesc ipostaze ale ruralului ce rezonează fie cu estetizările 
(sămănătoriste), fie cu pitorescul lumii obidiţilor (conturat punctual de Coşbuc şi mai 
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apăsat de Bolliac). În foarte cunoscutele „Rugăciune", ,,Plugarii", ,,Noi", ,,Bătrâni", 
(1905), umanitatea este cu precădere „deţinătoarea tuturor 

virtuţilor ţărăneşti nealterate, garanţia echilibrului sufletesc, ambianţa ideală a purităţii 
morale. Martirizată, această comunitate este aureolată de tragism, iar poetul, ca mesager 
ales, se simte dator să-i rostească suferinţa şi elogiul" (Craia, 1985, p. 77). În schimb, 
şi datorită activităţii promotorilor poporanismului, cărţile următoare - precum 
cheamă pământul Cântece fără ţară (1916) - dezvăluie un tărâm pentru prima 
dată cartografiat substanţial în literatura română : munca torturantă în mijlocul unei 
naturi ostile. Dincolo de mesianismul naţionalist (prin care conflictul etnic român-străin 
îl umbreşte pe cel social), dincolo de înscenările idealizante, mistificatoare, Goga oferă 
o replică dură modelului Alecsandri. În „Clăcaşii", secerătorii sunt „moşnegi slăbiţi", 
„bărbaţi sfârşiţi", ,,cu sufletele moarte", ,,femei trudite", cu „ochii stinşi" şi „sânul 
supt de trudă", compunând „un popor mut de umbre", ,,o ceată tristă de-ngropare". Pe 
o arşiţă „ucigătoare", munca lor nu poate fi decât „lungă, vitregă şi crudă". În „Cosaşul", 
vântule „bolnav", miriştile - ,,moarte", iar lanul de porumb - ,,oştire de schelete". De 
altfel, versuri patriotice despre ardelenii subjugaţi reverberează în România ca un protest 
social propriu-zis : 

Acolo-n satul meu din deal, 
Sunt ţipătul muiat în sânge 
Al văduvelor din Ardeal. 
Sunt solul dragostei şi-al urii, 
Un visător de biruinţi, 
Ce port blesteme-n cerul gurii, 
Drept moştenire din părinţi. 

(,,Fără ţară") 

Tocmai de aceea, poezia profetică şi protestatară a lui Goga va crea epigoni şi după 
Marea Unire, ba chiar prelungiri notabile prin „expresionismul social" dezvoltat de Aron 
Cotruş (1891-1961). În volumul acestuia Cuvinte către ţăran (1928), plugarii „pietroşi" 
şi „greoi", căliţi prin lupta necontenită cu stihiile naturii, sunt chemaţi să pună ener
getismul lor neguros şi masiv în slujba revoluţiei sociale: în orice Ion zace „uriaşul" 
care „poate osândi la pierzare oraşul/ de trântori semeţi şi mişei", iar printr-un Pătru 
Opincă dobândeşte voce acţiunea militantă imediată: ,,şi-n răzmeriţa ce-n mine creşte,/ 
sudui vârtos, mocăneşte,/ şi scuip pe toată rânduiala asta!". 

Deloc în ultimul rând, poporanismul intermediază şi reconsiderarea sămănătorismului 
lui Ion Agârbiceanu (1882-1963). Prozele lui realiste (dintre care cele mai cunoscute sunt 
Luminiţa , 1910 şi , 1914), în linia lui Slavici, anticipându-l 
pe Rebreanu, destituie viziunile festivist-idilizante asupra ruralului. 

Dar, în literatura română, hotărâtoare pentru separarea apelor între rustic (imaginarul 
idilic, pitoresc, decorativ, muzeal etc.) şi rural (imaginarul social, realist, antisămănăto
rist, protestatar-revoluţionar) se dovedeşte, în primul rând, Răscoala din 1907. Acesta 
e momentul în care Sadoveanu reflectează la artificialitatea propriei viziuni asupra ţără
nimii (,,Atunci înţelesei pe deplin un lucru mare şi dureros şi văzui, cu mâhnire amară, 
cât de străin şi de departe eram în realitate pentru oamenii de care îndrăznisem să mă 
apropii cu vorbe de prietenie", În ziua aceea de mart 1907), Vlahuţă asumă atitudini 
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de lezmajestate nu doar la adresa regelui Carol I, ci şi a propriului sămănătorism, denun
ţând mitizarea stării de fapt a ţăranilor (,,Minciuna stă cu regele la masă ţăranii 

zburdă pe la sate" -1907), iar I.L. Caragiale (1852-1912) oferă în„ 1907. Din primăvară 
până-n toamnă" o radiografie demistificatoare a evenimentului traumatizant pentru 
întreaga ţară. Ţăranul nu mai poate fi niciodată cel de odinioară - e credinţa care sub
întinde intervenţiile literaţilor vremii, sintetizată într-o intervenţie memorabilă a narato
rului din Fecior de slugă (1932), romanul lui N.D. Cocea (1880-1949): ,,De patruzeci 
de ani îşi cunoşteau turma cuminte, supusă, necuvântătoare, purtată între baionetele jan
darmilor fără să crâcnească. Ce-o schimbase? Cine le-o înnebunise? Unde erau 
«junii semănători» cântaţi de poet? «Talpa ţării» distrugea totul în calea ei. Juna 
Rodică purta pe umerii ei albi-rotungiori, în loc de cofiţă, bidoane cu păcură". Nu e 
deloc surprinzător, deci, că, pe tot parcursul perioadei ante- şi interbelice, ,,literatura 
răscoalei" se dezvoltă prodigios. Dimitrie Anghel (1872-1914) şi Şt.O. Iosif (1875-1913) 
semnează, sub pseudonimul A. Mirea, poemele satirice „Scrisoare deschisă unui melc" 
şi „ 1907", poporanistul Spiridon Popescu publică nuvela Rătăcirea de la Stoborani 
(1909), I.C. Vissarion (1879-1951) contribuie cu fragmentul de roman Răscula/ii 
şi cu drama (1914), după cum „romanul răscoalei" ajunge un subgen consistent al 
romanului rural: de la minorii Rădulescu-Niger, Orfanii neamului (1913), V. Demetrius 
(1878-1942), (1921), N. Pora (1881-1940), Măscărici 
Căruntu, (1936) etc., până la clasicii Rebreanu, Răscoala 

1907 ; vol. II : Noi vrem pământ ! ; vol. III : 
Pământ, mormânt ... - 1937-1943) şi Panait Istrati (1884-1935), Ciulinii Bărăganului 
(1942). Odată cu instaurarea regimului comunist, în jurul Răscoalei din 1907 s-a construit 
un veritabil mit, cunoscând nenumărate prelucrări artistice propagandistice, menite să 
dezvăluie „crimele burghezo-moşierimii" împotriva ţărănimii. De „trauma" 1907, alături 
de zeci de alţi scriitori, se preocupă prin excelenţă şi câţiva dintre reprezentanţii tendinţei 
realist-socialiste a literaturii române de după cel de-al Doilea Război Mondial: Zaharia 
Stancu (1902-1974), Descui/ (1948), Petru Dumitriu (1924-2002), Bijuterii de familie 
(1949), V.Em. Galan (1921-1995), Zorii Robilor 

De emulaţia creată în jurul revoluţionării imaginarului rural post-1907 profită şi Liviu 
Rebreanu. Prin (1920), sunt invalidate concludent atât fanfaronada sămănătoristă, 
cât şi aroganţa ori cinismul citadinilor lovinescieni. Deşi lectura critică în cheie naţio
nalistă a fost cea mai influentă, garantându-i lui Rebreanu titulatura de „romancier 
naţional" (manieră interpretativă susţinută şi de discursul autorului însuşi din 1940, 
„Lauda ţăranului român", în care ţărănimea e numită „izvorul românismului pur şi 

etern"), meritele majore ale lui şi, peste mai bine de un deceniu, ale Răscoalei 
de plasat pe un cu totul alt plan : consacrarea imaginii realiste a ţăranului român, prin 
conferirea atât a unui chip veridic, cât şi a unei voci şi a unei psihologii verosimile. 
Rebreanu împlineşte în roman reforma iniţiată - şi parţial reuşită - de Slavici în 
nuvelistică: nu doar că satul arhaic/mitic este substituit cu totul de cel social, în care 
economicul şi politicul devin vectori existenţiali, dar ţăranii înşişi sunt eliberaţi de 
automatisme psihologice şi comportamente generate de datini şi cutume, respectiv de 
clişee perceptive citadine. Satul ajunge, în sfârşit, un univers uman complex. Oricât de 
şablonardă ar fi astăzi această judecată, ea dă seama de mutaţia imaginarului rural 
produsă de Rebreanu. Mai ales că Răscoala, datorită rolului de personaj-reflector deţinut 
de Titu Herdelea, demonstrează limpede că aşa-numita „chestiune ţărănească" nu e 
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dependentă de un context etnic ( cum putea lăsa impresia Ardealul de dinaintea Unirii 
din ), ci de acela mai larg social. La fel ca în alte ţlri europene (Casanova, 2CXJT, 
pp. 280-282), romanticul, herderianul „popor-naţiune" (tlrinimea miticii., plstritoare 
a „sufletului naţional") fii.ce loc „poporului-clasl", noţiune care prilejuieşte problemati
zlri di vene, contradictorii, deci „vii". Ţlranul iese din imobilitatea muzeal-fulcloricl, 
devine un personaj cu drepturi depline al literaturii moderne, precum şi - cum doar 
visau poponmiştii- ,,cetltean,. al naţiunii şi al lumii. Romanele rurale rebreniene stârnesc 
interesul tuturor categoriilor de cititori (,.de la cei mai înalţi demnitari ai statului pânl 
la ultimul 1Cf de post de jandarmerie, de la mitropolit până la suplinitorul de la şcoala 
ruralii., de la general §i profesor universitar la ultimul ziarist" - Felix Aderca, ., Un tAnlr 
semicent.enar", în Cuvt:2ntul liber, serie nou., III, m. 4, 30 noiembrie 1935, p. 4), iar 
valuri de interpret!ri critice populeiwi satul cu o varietate UDia.Dl odinioarll. acceptabilii. 
doar în modernitatea urbani. Instinctualitatea ori primitivismul (oricum, rar invocate) 
coexistl cu „inteligenţa ascuptl" şi cu „vointa imensl", ,.brut.a ingenuă" cu „posedatul 
posesiunii" ori cu filnta epopeici, tragici, dupl cum ceea ce pare dat al sorţii se explici 
prin ansambluri de conjuncturi istorice, soci.ale, economice etc. 

Dislocarea imaginarului rural românesc înflpblită de Rebreanu se va ramifica necon
tenit, indiferent de momentul istoric, de orientllrile ideologice ale scriitorilor sau de 
stilurile literare preferate: cosmopolita Henriette Yvonne Stahl (1900-1984), în al slu 
roman de debut, (1924), dezvoltl procedeele psihologismului în lumea ruralii., 
socialistul Alexandru Sabia (1908-1937) duce pâm la ultimele consecinţe realismul critic, 
exersat anterior mai ales în mediile urbane, industriale, prin nuvela 
(1935), iar ţlranii lui Pavel Dan (1907-1937) din ciclul Urclneştilor (publicat postum) 
trtiesc o gaml larg! de experienţe, pini de curând con.siderate atribute exclusive ale 
citadinului - marile chestiuni existenţiale, meditaţia, reflecţia, abjectul, grotescul, 
absurdul (Bârna, 2009, p. 83). 



203

[...]

În paginile 

Destin, , ), 
Povestea Maicii Domnului Biserica 

Satul 
meu

[...]

LITERATURA RURALĂ 

Refluxuri mistice 

Modelul rebrenian cunoaşte, totuşi, şi o contrapondere însemnată odată cu apariţia 
revistei neo-sămănătoriste Gândirea (lansată la Cluj în 1921 şi mutată la Bucureşti în 
anul următor). Redimensionarea ruralismului sămănătorist de către „gândirişti" este 
excelent explicată de Ov.S. Crohmălniceanu prin analiza comparativă a ilustraţiilor 

revistei: iniţial, desenele exprimând „scene rustice, păstori cântând din fluier, ţărănci 
tinere jucând, băieţi şi fete la culesul viei", având în fundal fauni, nimfe, satiri, reliefează 
un „bucolism românesc stilizat", hibridizat prin implicarea unui fond primitiv tracic; 
aproximativ după 1925, simbolistica se metamorfozează făţiş - apar „turle de biserici", 
„îngeri cu snopi de grâu în brate sau sunând din trâmbiţe cereşti", ,,călugări, migălind 
un text sacru, boieri cuvioşi asistând la procesiuni religioase", gesturile devin hieratice, 
figurile - extatice, iar atmosfera - mistică (Crohmălniceanu, 1972, p. 86). Este tocmai 
reforma pe care o teoretizează Nichifor Crainic (1889-1972) în cunoscutul său articol 
cu caracter programatic din 1929, ,,Sensul tradiţiei". ,, Ţăranul semănătorist" este evaluat 
drept un „erou de baladă", menit „să demonstreze vitalitatea rasei" (atât în sensul 
vechimii, dăinuirii, cât şi al energiei existenţiale nepervertite), identificându-se mai 
mereu cu o fiinţă „primitivă", ,,instinctuală", o „făptură telurică", păgână şi frenetică. 
În schimb, ţăranul imaginat de Crainic îl abstractizează şi îl spiritualizează pe cel 
sămănătorist, ajungând o întrupare a sfinţeniei şi a identităţii naţionale ortodoxe : 
„Semănătorul a avut viziunea magnifică a pământului românesc, dar n-a văzut cerul 
spiritualităţii româneşti. Peste pământul, pe care am învăţat să-l iubim din Semă
nătorul, noi vedem arcuindu-se coviltirul de azur al Bisericii ortodoxe". 

Gândirii şi ale nucleului de scriitori care o cultivă, ţărănimea experimen
tează o metanoia, tradiţionalismul, ortodoxismul, naţionalismul fiind termenii aproape 
interşanjabili prin care se defineşte ruralul românesc. Rezultatul este, desigur, tot un 
şablonard sat pitoresc, pastoral-arcadic, dar mai mitic şi mai mistic decât în decadele 
anterioare. La Vasile Voiculescu (1884-1963), în câteva poezii cu tematică religioasă din 
Poeme cu îngeri (1927) ori din volumele publicate în anii 1930 ( Urcuş Întreză,riri 
dar mai ales la Ion Pillat (1891-1945), în ciclul din 
de altădată (1923-1926), satul se populează cu figuri biblice. În „Mreaja", ,,raiul e o 
casă din Muscel", locuită de Maica Domnului, care lucrează în pridvor, precum şi de 
„Dumnezeu şi Duhul Sfânt şi Fiul ei", care „ vorbesc de muncile de pe pământ/ Ca nişte 
gospodari chivernisiţi ce sunt". Iar dacă prezenţa fizică a divinităţii nu-l mai „sfinţeşte", 
ruralul tot îşi dezvăluie condiţia înaltă prin eliberarea energiilor spirituale camuflate, 
dar niciodată secate, din vatra strămoşească. Într-o poezie a lui Voiculescu prin stepele 
Dunării „cântă sciţii", în multe altele un energetism primar, luând forma stihiilor 
dezlănţuite, purifică teluricul aspru, bolovănos, în timp ce, la Pillat, în volumul 

(1923), universul rural se proiectează drept o realitate lăuntrică imuabilă: ,,Nu 
sunt al lui, dar satul e în mine ; // Amestec fără seamăn : cer şi glie/ Iubiri, dureri 
şi chiot şi blestem-/ Tot universul strâns într-o moşie" (,,Poetul"). Confirmând judecata 
lovinesciană că poezia sa constituie „ transpunerea lui Alecsandri prin tot progresul de 
sensibilitate şi prin toate prefacerile limbii pe care le-au putut înfăptui cinzeci de ani de 
evoluţie", Pillat imaginează satul ca un Paradis spiritual recuperabil pe cale intelectuală, 
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înscenând un bucolism livresc afin celui dezvoltat de Adrian Maniu (1891-1968) în Lângă 
pământ 

Dar cea mai influentă viziune de inspiraţie gândiristă asupra universului rural îi 
aparţine lui Lucian Blaga ( 1895-1961), fiind sintetizată în câteva rânduri din discursul 
de recepţie în Academia Română, "Elogiu satului românesc" 

Satul nu este situat într-o geografie pur materială şi în reţeaua determinantelor mecanice 
ale spaţiului ca oraşul ; pentru propria sa conştiinţă satul este situat în centrul lumii şi se 
prelungeşte în mit. Satul se integrează într-un destin cosmic, într-un mers de viaţă totalitar, 
dincolo de al cărei orizont nu mai există nimic. A trăi la oraş înseamnă a trăi în cadru 
fragmentar şi în limitele impuse la fiecare pas de rânduielile civilizaţiei. A trăi la sat 
înseamnă a trăi în zarişte cosmică şi în conştiinţa unui destin emanat din veşnicie. 

Alături de nu mai puţin faimoasele versuri "Eu cred că veşnicia s-a născut la sat./ 
Aici orice gând e mai încet,/ şi inima-ţi zvâcneşte mai rar,/ ca şi cum nu ţi-ar bate în 
piept,/ ci adânc în pământ undeva" (,,Sufletul satului") ori „Plin este satul de aromele 
zeului/ ca un cuib de mirosul sălbăticiunii" (,,Satul minunilor"), glosele citate impun 
definitiv în memoria colectivă românească „satul-idee", atemporal, care „boicotează" 
istoria şi despre care se poate vorbi şi scrie doar în registre mitologice şi metafizice. 
Nu e de mirare, deci, că ipostazele pitoresc-mitice ale ruralităţii se vor prelungi mult 
după dispariţia grupărilor sămănătoriste şi gândiriste. 

Cei din urmă tărani , 

Excepţie fac doar primele două decenii de după instaurarea regimului comunist, când 
misticismul naţionalist/autohtonist specific respectivelor transfigurări ale lumii satului 
este anatemizat. Asociat extremismului legionar, acesta este considerat o strategie 
"reacţionară" şi „diversionistă" a claselor exploatatoare burghezo-moşiereşti, menită să 
eludeze tensiunile sociale şi mizeria existenţei ţărăneşti. 

Şi modelul Rebreanu este pus la index pentru aproape un deceniu, iar bazinul semantic 
rural intră în faza celei mai dure regularizări politice din istoria sa. Ţăranul exploatat 
de vechile regimuri, între timp lămurit ideologic şi, prin urmare, agent al colectivizării 
agriculturii, adversar încrâncenat, victimă, dar mai ales învingător al chiaburimii/ 
moşierimii reacţionare, devine unicul protagonist al literaturii realist-socialiste cu tema
tică rurală. Lazăr de la Rusca (1949), ,,balada" lui Dan Deşliu despre ţăranul sărac ucis 
de „duşmanii muncitorilor pământului", romanele reconvertitului Sadoveanu (Păuna 
Mică, 1948; , 1949), anterior menţionatele - repede intrate în manualele 
şcolare - Desculţ de Zaharia Stancu, cuprinzând faimoasa imagine a ţăranilor cu botniţe 
puşi să culeagă struguri pe moşia boierului, şi Zorii Robilor de V.Em. Galan, precum 
şi Cronică de la câmpie (1955) de Petru Dumitriu, (1958) de Titus Popovici 
(1930-1994) ori trilogia (1963) de Ion Lăncrănjan (1928-1991) sunt doar 
bornele unei producţii literare pe cât de intense, pe atât de sterile pentru imaginarul 
rural românesc. După epoci întregi în care a constituit mai degrabă o simplă proiecţie 



205

 (1974) 

Satul uitat, 

Imnele Transilvaniei

Imne

Vine iarba (1968), Megalitice (1972) sau Noimele (1976), 

LITERATURA RURALĂ 

a metamorfozelor oraşului, satul devine scena privilegiată a celor mai actuale şi mai 
decisive evenimente istorice şi politice, însă imaginea ţărănimii se dovedeşte din nou 
extrem de schematică. 

Ulterior, nici schimbarea de regim de la mijlocul anilor 1960, când începe să se 
manifeste prolificul roman rural al „obsedantului deceniu", vizând abuzurile suferite de 
ţărănime în timpul colectivizării, nu produce o diversificare consistentă, în ciuda 
contribuţiei unor scriitori precum Augustin Buzura (1938-2017), cu Feţele tăcerii 
sau Dinu Săraru (n. 1932), cu Nişte ţărani (1974). Mai mult, începând încă din perioada 
,,liberalizării" şi culminând cu naţionalismul ceauşist din anii 1970-1980, ţăranul (neo) 
sămănătorist este revitalizat. Importanţi lideri ai mişcărilor ruraliste interbelice sunt 
reabilitaţi (N. Iorga), altora li se editează postum romane inedite (Camilar, 
1974), o serie consistentă de epigoni primeşte dreptul să se manifeste: ,,În varianta sa 
naţionalistă, comunismul se va replia şi el pe autohtonism, promovând o viziune «proto
cronistă», alimentând abordările daciste şi traciste şi încercând, la rândul său, să recu
pereze ţăranul - unul «purificat» ideologic - prin Cântarea României" (Mihăilescu, 2017, 
p. 184). Mai mult, poeţi neomodernişti notabili revizitează/actualizează direcţiile tradi
ţionaliste ale modernismului românesc şi suprapun ţărănimii - între timp colectivizate şi 
industrializate - clasicele travestiuri aristocratice, mitologice ori spirituale. Considerând 
ruralul o „matcă de vieţuire" şi o „universitate străveche" a poporului, Ioan Alexandru 
(1941-2000) celebrează în (1976) imaginea românului „autentic" 
născut la sat, de o nobleţe garantată prin vechime, dăinuire şi puritate sufletească : 

Împărat e fiece ţăran 
Şi viaţa sa împărăţie 
Astfel petrecut-au pe pământ 
Moşii mei curaţi în sărăcie 

Nu averea fost-a pentru noi 
Semnul de nobleţe şi renume 
Ci credinţa care ne-a-mbrăcat 
Cu miros din ceelaltă lume. 

(,,Iobagii", reintitulat, în 1978, ,,Ţăranii") 

Substituirea idilicului sămănătorist prin miticul şi misticul gândirist le conferă trăsă
tura centrală şi celorlalte publicate în anii 1980 (ale Moldovei, ale Ţării Româneşti, 
respectiv ale Maramureşului), după cum caracterizează şi o parte consistentă a liricii 
lui Ion Gheorghe (n. 1935) din 
volume în care este alegorizată adeseori forţa mitică a ţăranului arhaic de a supravieţui 
vicisitudinilor istoriei: ,,Pământul de sub unghia gigantului, patria mea, ogor de aur,/ 
adevărata ţară a clasei mele mame,/ ţarina mănoasă, aluat negru şi gras ca sângele de 
taur,/ căci din pământul de sub unghii al gigantului trăim şi nu ştim de foame" (,,La 
căpătâiul gigantului"). 

În schimb, interesul major oferit de regimul comunist lumii satului are şi un efect 
literar total opus directivelor ideologice coercitive. Cum arată convingător Sanda Cordoş, 
pentru scriitori obligaţi să se manifeste în timpul regimului totalitar, satul nu este „un 
mediu minor, periferic, ci, dimpotrivă, unul în bună măsură privilegiat" : 
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utilizarea toposului rural îi creează prozatorului o mai mare libertate în expunerea intero
gaţiilor sale la adresa societăţii sau chiar a regimului ; fiindcă puterea e gata să accepte şi 
chiar să autentifice prin documente că în mediul rural transformările revoluţionare au un 
ritm mai lent, împiedicate fiind de conservatorismul habitatului. Consacrând moartea 
satului tradiţional şi dispariţia „omului arhaic", această literatură rurală restituie, de fapt, 
întregii societăţi propria imagine agonică. Astfel se explică marea audientă avută de 
discursurile literare în care se exprimă ultimii ţărani, marii înfrânţi ai lumii totalitare 
(Cordoş, 1999, pp. 195-196). 

Pe de o parte, tocmai în perioada maximei restricţionări a imaginarului rural româ
nesc, Marin Preda (1922-1980) publică trei cărţi care vor impune o viziune complet 
inedită, reformatoare în raport nu doar cu ţăranul realist-socialist, ci şi cu cel realist-social 
rebrenian: Întâlnirea din pământuri Moromeţii (val. 1-11, 1955, 1967). Lumea 
rurală, mai stratificată, fărâmiţată şi imprevizibilă ca oricând, nu mai poate asimila nici 
firile „dominatoare" (rebreniene), nici pe cele „ocrotitoare" şi „integratoare" sadove
niene, ci solicită observatori şi comentatori lucizi ai existentei (Spiridon, 1993, p. 28), 
inteligente problematizante, contemplativi dilematici, care să-i sancţioneze simulacrele 
şi să-i releve complexitatea umană. Niciodată ştergerea graniţelor sat-oraş nu a fost mai 
potenţată, drept dovadă mitul cultural Moromete. ,,Moromeţianismul", ca mod de a fi 
în lume, utilizând ironia, disimularea, teatralizarea pentru a eluda presiunile sociale sau 
ideologice aplatizante, a depăşit cu mult sferele universului ţărănesc, ba chiar pe cele 
ale timpului : şi în imediata contemporaneitate, ţăranul din Siliştea-Gumeşti imaginat 
de Preda dă numele unei atitudini de viată caracteristică pentru tipuri umane diverse, 
dincolo de orice limitări de statut social sau intelectual. Intrând curând inclusiv în fol
clorul urban, personajele, replicile, scenele din Moromeţii aproape obturează existenta 
trăsăturilor prin care este definită de obicei societatea rurală : sărăcie, muncă, duritate, 
vitalitate/energie pragmatică, arhaicitate, mitologie. Ajungând la cota cea mai înaltă de 
complexitate, faimă, influenţă, ruralul pare a se deruraliza. 

Pe de altă parte, literatura rurală românească din timpul comunismului cunoaşte 
impactul catalizator a două fenomene culturale manifestate la nivel global. Este vorba, 
mai întâi, de revoluţia nu doar formală, ci şi de mentalitate generată de William Faulkner 
(care „a făcut să acceadă la modernitatea romanescă un univers primitiv şi ţărănesc, 
căruia părea să nu i se potrivească decât clasicul realism descriptiv : o civilizaţie tribală, 
violentă, îmbibată de mitologia biblică, opusă în totul modernităţii urbane" - Casanova, 
2007, p. 415), respectiv de realismul magic sud-american, în special de mitul satului 
Macondo al lui Gabriel Garcia Marquez. O pleiadă de faulknerieni şi de mârquezieni 
români reabilitează şi repopulează ficţional satul aşa-zis tradiţional, construiesc veritabile 
epopei ale banalului existenţial rural, precum şi fabuloase sau halucinante incursiuni în 
mitologiile ţărăneşti locale şi regionale. În ciclul , iniţiat în 1969 de D.R. Popescu 
(n. 1935), în prozele lui Fănuş Neagu (1932-2011), precum 
şi (1969), în nuvelistica lui Ştefan Bănulescu (1926-1998) din 
bărbaţilor (1965) sau în tetralogia „rural-bănăţeană" a lui Sorin Titel (1935-1985) 
deschisă cu Ţara îndepărtată (1974) - pentru a-i menţiona doar pe cei mai importanţi -
nu-şi găsesc locul sentimentalismul sămănătorist ori misticismul gândirist, chiar dacă per
spectiva realistă asupra ruralului se volatilizează. Satul găzduieşte, desigur, o umanitate 
propriu-zisă, cu tot evantaiul de experienţe ţărăneşti concrete, însă mituri culturale/livreşti, 
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ritualuri fabuloase, legende ale locului, superstiţii stranii ori absurde construiesc un 
spaţiu tot mai lipsit de omogenitate şi de coerenţă. Ţărani "suciţi", misterioşi, bizari, 
excentrici, uneori iluminaţi şi "filosofi" dau seama de carnavalescul, dar şi de simulacrul 
existentei umane, desfiinţând filtrele estetizant-pitoreşti, naţionaliste ori esenţialist-identi
tare prin care ruralul a fost şi începuse din nou să fie privit. 

Emulaţia amintită se manifestă şi în lirica vremii, o serie întreagă de aşa-numiţi poeţi 
„tranzitivi", ai cotidianului şi existentei imediate, tematizând lumea satului în căutarea 
unei autenticităţi pe care automatismele vieţii modeme şi ale industrializării comuniste 
au diluat-o parcă definitiv. De această dată totuşi, întoarcerea sau evadarea în zona rurală 
nu implică confundarea cu naturalul „pur" sau recuperarea naivă a unor Grădini ale 
Edenului. Conştiinţa că Arcadiile sunt strict produse ale fanteziei, că naturalul e doar 
o convenţie culturală, că rusticul e un simulacru intermediază reconectarea cu universul 
ţărănesc. 

De exemplu, la Petre Stoica (1931-2009), în (1978), poetul-fermier 
intensifică fantasmatic evenimentele, obiectele, fiinţele „umile", uniformizatoare, ale 
universului ţărănesc, metamorfozând derizoriul cotidian într-un spectacol cvasisupra-

o femeie care alungă fluturii parfumaţi din oala de lapte 
o fecioară care se îmbracă lângă râu în petale de măcieş 
un medic navetist care pansează piciorul unui biet cărăbuş 
un crap care exersează la xilofon şi seara 
joacă table cu ştiuca. 

(,,Scrisoare") 

(1984) Ioanei Ieronim (n. 1947) dezvoltă o antipastorală, de 
vreme ce satul i se relevă adeseori ca un mediu sordid, apăsător, claustrofobie, iar 
natura - întocmai ca odinioară în Priveliştile (1930) lui B. Fundoianu (1898-1944) - o 
forţă ce emană energii distructive, expunând precaritatea omului. Singurul antidot rămâne 
tot plonjarea disperată în magice irealităţi imediate. O fantasmă, dar în întregime dis
topică, este şi ruralul proiectat de Mircea Cărtărescu (n. 1956) în ciclul din 
volumul de debut (1980). Travestind burlesc, pastişând, dar şi 
şarjând retorici ,,(neo)traditionaliste", Cărtărescu înscenează o implozie a satului arhaic, 
invadat de tehnologie, industrializare şi, mai ales, de un kitsch anarhic, monstruos. Ţăra
nul său e "oripilat" şi" voios", lucrează „brazda bizară viermănoasă", privind cum "grâ
nele cresc la telejurnal" (,,Georgica I"), în timp ce „ţăranca doarme crăcănată după o 
estetică poporanistă" (,,Georgica a V-a"). 

Aceeaşi angoasă a imposibilităţii de a accesa „realul"/ ,,naturalul" din cauza straturilor 
artificiale aglutinate de-a lungul timpului caracterizează şi ciclul de volume al lui Marin 
Sorescu (1936-1996), (vol. I-VI, 1973-1998). Răspunsul dat de poetul neomo
dernist convenţiilor culturale şi existenţiale dezumanizante este însă complet inedit, fapt 
ce conferă lumii Liliecilor din satul Bulzeşti un statut central în configurarea imaginarului 
rural românesc. Astfel, Sorescu înscenează un fel de umilinţă a literaturii în faţa com
plexităţii umanului, eliberează perceperea vieţii ţărăneşti de cele mai influente învăluiri 
parabolice, alegorice, retorice sau livreşti, permiţând manifestarea variatelor (chiar dacă 
de foarte multe ori imprevizibile, ilogice, contradictorii) ipostazieri ale ruralităţii. Vocea 
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Chemarea muntelui

Cine adoarme ultimul 
(n. 1968), Ploile amare

Cartea 
numerilor

traume, teroare, compromisuri, simulacre etc.

poetică aşa-zis „ordonatoare", în fapt un regizor modest al unui „teatru mare, cât satul" 
(,,La strigat"), intervine făţiş exclusiv pentru a sancţiona automatismele comportamentale 
ori stereotipiile de gândire. Rezultă un univers ţărănesc trepidant, extrem de divers 
comportamental-psihologic, unde firescul existenţial presupune şi idilisme naive, şi 

mitologii vanitoase ale sătenilor, şi empatie, altruism, compasiune ori tolerantă, precum 
şi atrocităţi, blesteme, datini crude, întâmplări/personaje burleşti sau groteşti. 

Recviemuri pentru ţăranul român 

După 1989, pe fondul depopulării tot mai evidente a mediului rural românesc, dar şi al 
conştientizării expansiunii mcluhianului „sat global", ţăranul pitoresc şi nostalgiile rustice 
cunosc reiterări constante: de la romanul lui Eugen Mihăescu (n. 1952), Şi câinele râde 
(1990), care amplifică feeria mediului sătesc din mai problematizanta proză Ţăranii de 
platină (1984), la cele semnate de Valer Gligan (n. 1937), (1993) şi 
de Sabin Velican (1909-1999), Încântare (1994), până la prozele/eseurile memorialistice 
din anii 2000 ale popularului Octavian Paler (1926-2007) ori la lirica elegiac-clasicizantă 
prelungită mult după 1989 a lui Ion Horea (1929-2019). De asemenea, destui poeţi echi
noxişti susţin prelungirea viziunilor rustice asupra existentei rurale, după cum zeci de 
scriitori minori exaltă locurile natale, aspirând la condiţia unor cvasibarzi regionali. Dar 
întru totul iconic pentru resurecţia „satului-idee" (neo)sămănătorist-gândirist în ima
ginarul cultural postcomunist rămâne ciclul de expoziţii şi de ediţii, coordonat de Romulus 
Rusan (1935-2016), Recviem pentru Jăranul român. De vreme ce degradarea comunită
ţilor rurale se identifică exclusiv cu tragedia suferită în timpul colectivizării, ţăranul 
autohton, încă o dată martirizat/eroizat, îşi îmbracă portul popular şi se întoarce în satul 
precomunist ca în cea mai bună dintre lumile posibile. 

O viziune (post)apocaliptică, programatic anticomunistă, inervează şi majoritatea 
prozelor cu caracter social ale perioadei. De la cele scrise în maniera naraţiunilor „obse
dantului deceniu", dintre care se distinge Cum mor Jăranii (1991) de Ion Lăncrănjan, 
la cele ce tematizează tranziţia postcomunistă, precum Crimă pentru pământ (1994) de 
Dinu Săraru, până la amplele construcţii epice cu deschideri parabolice - Apă neagră 

(1999) de Nicolae Stan (n. 1953), (2007) de Bogdan Popescu 
(2011) de Alexandru Vlad (1950-2015) -, romanele rurale de 

după Revoluţia din 1989 îşi etalează caracterul distopie. Satul infestat de morbul tota
litarismului apare fie ca un univers absurd, în care toate vechile valori comunitare sunt 
pervertite, fie ca un infern existenţial, burlesc sau grotesc, lipsit de orice posibilitate de 
revitalizare. Indiferent cât de arborescente sunt tematicile şi planurile narative, moartea 
lumii rurale din cauza comunismului rămâne o imagine imuabilă şi incontestabilă. 
O dovedeşte şi unul dintre cele mai ambiţioase proiecte romaneşti contemporane, 

(2018) de Florina Ilis (n. 1968), o metaficţiune istoriografică menită să 
radiografieze avatarurile ţăranului ardelean de după Marea Unire : dacă satul precomunist 
pare învăluit de o inepuizabilă lumină solară, doar vag şi parţial eclipsată de cataclismele 
istorice, politice sau sociale, cel comunist şi postcomunist agonizează înglodat în umilinţe, 
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LITERATURA RURALĂ 

Puţine sunt demersurile literare de după 1989 care se sustrag sau măcar problema
tizează respectivul şablon perceptiv despre ruralitatea românească. 

Merită menţionat în special romanul Martei Petreu (n. 1955), Acasă, pe Câmpia 
(2011), care, deşi are ca nucleu narativ tot sentimentul apocalipsei, dez

voltă o viziune deloc tendenţios-restrictivă asupra prefacerilor postbelice ale satului. 
Fără a eluda traumele şi alienarea ţăranilor în timpul comunismului, perspectiva narativă 
înscenată de Petreu respinge idealizarea satului ante- şi interbelic, precum şi anatemizarea 
celor care regretă „că s-a stricat Colectivul", lasă spaţiu amplu de manifestare supravie
ţuirii mentalităţilor, datinilor, credinţelor şi obiceiurilor ţărăneşti sub regimul totalitar, ba 
chiar înfruntă explicit prejudecăţile „orăşeneşti", manipulatoare ideologic, despre ţărani : 

Şi ori de câte ori citesc pledoarii nostalgice pentru imobilitatea satului românesc ori texte 
despre valorile neschimbătoare ale lumii rurale, pe care tehnica numai le-ar corupe, mă 
scutur a răscoală : ,,D-voastră nu cunoaşteţi ţăranul român ... " îmi vine să spun 
Ţăranilor le-au plăcut şi le plac toate maşinile care le fac munca lor trudnică mai uşoară. 
Cum era să nu-i placă Tăticului nostru combainele, care-l scuteau de zilele de secerat sub 
arşiţa năpraznică a lui cuptor ! Şi Mama cum să nu se bucure ea că nu mai trebuie să 
muncească din greu, adunând grâul cu secera spic cu spic, pentru pâinea noastră cea de 
toate zilele, pe care Dumnezeu ne-o dădea, dar numai plătită cu greutatea ei în sudoare. 

Pe cât de insolit, pe atât de salutar pentru diversificarea şi reformarea imaginarului 
rural postcomunist se dovedeşte şi romanul lui Dan Lungu (n. 1969), Pâlpâiri 
Conferind perspectiva narativă unui citadin pentru care lumea se termină acolo unde 
începe offline-ul, iar viaţa ţărănească e, iniţial, exclusiv o virtualitate informată mediatic 
(prin folclor urban, jocuri video, presă tabloidizată etc.), proza lui Lungu destituie cele 
mai influente clişee postcomuniste : cel rustic-pitoresc, reşapat de ghidurile turistice ori 
de programele de (satul ca paradis natural al recuperării sau explorării identităţii 
autentice), respectiv abordarea caricaturală, motivată ideologic ori politic (ruralul ca 
tărâm al înapoierii, al primitivismului civic ori al modernizării kitsch). Se detaşează, 
în schimb, o nouă imagine a satului, adeseori parodică sau satirică, dar lipsită de filonul 
(post)apocaliptic pe care l-a adoptat repetitiv-mimetic literatura română contemporană. 
Populat preponderent de bunici şi de nepoţi, de vreme ce părinţii sunt plecaţi să mun
cească în Occident, universul rural din Pâlpâiri supravieţuieşte - aşa cum a tăcut-o mereu 
de-a lungul istoriei sale - deopotrivă asimilând şi respingând modele economice, politice 
şi sociale ale Centrului urban imediat contemporan. 

Ratarea modernizării (industrializării şi tehnologizării) satului nu mai constituie doar 
un subiect al travestiurilor burlesc-groteşti, ci asigură şi un mediu propice pentru sesi
zarea şi înţelegerea alienării omului postmodern. Tocmai această postură paradoxal pri
vilegiată, de reper critic pentru demantelarea mecanismelor larg sociale, motivează resurecţia 
interesului pentru lumea satului la începutul mileniului trei. În ciuda stilurilor poetice 
foarte diverse, tineri scriitori precum Anatol Grosu (n. 1983), Ştefan lvas (n. 1983), 
Matei Hutopila (n. 1987), Marius Aldea (n. 1987) sau Ion Buzu (n. 1990) sunt identificaţi 
prin formula „noii ruralişti", datorită proiectării mediului dur şi crud al satului ca ultim 
reflector autentic al unei umanităţi automatizate şi uniformizate prin hipertehnologizare. 

loc surprinzător, aceşti poeţi tineri exprimă una dintre cele mai acide critici româneşti 
postcomuniste la adresa naraţiunilor culturale occidentale despre binefacerile liberalizării 
şi globalizării capitaliste. 
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Concluzii 

De altfel, definitorie pentru imaginarul rural cultivat de literatura română este chiar 
opoziţia faţă de cele mai influente discursuri ideologice ale secolelor XIX-XXI despre 
procesul modernizării (care fie au eludat comunităţile ţărăneşti, fie le-au anunţat desfiin
ţarea). Astfel se explică de ce mişcările social-politice ruraliste, dar şi creaţiile literare 
cu tematică rurală au fost evaluate constant drept „tradiţionaliste", ,,antimodemiste", 
„conservatoare" ori „reacţionare" şi au servit ca probe exemplare pentru argumentarea 
complexelor de inferioritate/înapoiere ale culturii române. 

Nu întâmplător, de-a lungul timpului, demersul de a identifica ruralul cu rusticul/ 
pitorescul predomină. Simptomatic în acest sens este şi faptul că singurul studiu de 
sinteză din România dedicat reprezentării literare a lumii ţărăneşti poartă titlul Orizontul 
rustic în literatura română. Această viziune reductivă îşi are originea în idiosincraziile 
paşoptiştilor, junimiştilor şi sămănătoriştilor români, care - dincolo de principiile 
ideologice divergente - apelează la transfigurarea literară a ţărănimii pentru a-şi funda
menta platforma identitar-naţională de inspiraţie (neo)romantică. Filonul rustic-idealizant 
se activează ori de câte ori evenimente istorice sau politice (Marea Unire din 1918, al 
Doilea Război Mondial, proiectele succesive de repoziţionare a României în cadrul 
blocului sovietic din anii 1960-1980, tranziţia postcomunistă spre capitalism, fenomenul 
globalizării) generează redefiniri ale identităţii naţionale. 

Totuşi, cu excepţia secolului al XIX-lea şi în ciuda alegaţiilor (neo)liberale antirura
liste din prima jumătate a secolului XX şi de după 1989, imaginarul pitoresc nu este 
deloc monopolizator. Iniţial sub impactul orientărilor poporanist-socialiste, dar şi al 
Răscoalei din 1907, configurarea literară a ruralităţii dezvoltă un parcurs total diferit de 
înscenările idilic-pastorale, universul ţărănesc devenind un spaţiu privilegiat pentru 
reflectarea marilor provocări şi dileme ale modernităţii şi postmodernităţii. De la Slavici, 
Agârbiceanu, Pavel Dan şi Rebreanu, la Preda, Sorescu şi D.R. Popescu, până la Marta 
Petreu şi Dan Lungu, scriitori reprezentativi pentru cele mai variate etape şi formule 
ale evoluţiei literaturii române descoperă tocmai în poziţionarea periferică, ex-centrică, 
a lumilor satului punctul de referinţă necesar pentru a redeschide dosare existenţiale, 
identitare, sociale, culturale, ideologice, pe care perspectivele preponderent citadine ale 
vremii păreau că le-au închis definitiv. 

În loc să fie uniformizator sau constrângător (cum se arăta în „pastoralele" secolului 
al XIX-lea), imaginarul rural funcţionează adeseori (pe parcursul secolelor XX şi XXI) 
ca un catalizator al reformelor şi diversităţii literare. 


