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În cele câteva pagini care urmează, vom încerca să arătăm motivele pentru care ne-am 

oprit asupra acestui subiect : Biografia scriitorilor : André Maurois. Am observat că 

biografiile, ca gen literar, interesează pe mulți cititori, acesta ar fi unul din motivele alegerii 

noastre. Se știe, în general, că biografia este prezentarea vieții unei persoane, ale cărei 

activitate și personalitate au trezit interesul. 

La prima vedere, s-ar părea că sarcina aceasta a prezentării vieții cuiva este destul de 

simplă. Dar, pe măsură ce înaintezi și descoperi tot mai multe detalii, îți dai seama de 

profunzimea oricărei existențe și de multitudinea datelor cărora trebuie să le faci față în 

abordarea subiectului, să realizezi un echilibru între ceea ce poate fi eliminat și ceea ce este 

indispensabil, și trebuie păstrat.  

Autorul de biografii simte necesitatea de a reînvia trecutul care, uneori, influențează 

evenimentele din prezent. Deci, a cunoaște trecutul înseamnă să înțelegi într-o oarecare 

măsură prezentul. La începutul istoriei biografiilor, se scria pentru a arăta oamenilor un 

model, pentru a prezenta o lecție de viață fără a se urmări realizarea artistică a lucrării. Nu 

oricine se poate încumeta să amestece în paginile unui text moralitate și latură estetică. 

S-ar părea, de asemenea, că prin intermediul unei opere biografice încercăm să 

descoperim ceva din noi înșine. Uneori, prin intermediul unor asemenea cărți, ne putem crea 

un cerc de personalități deosebite, ieșite din comun, care ne-ar putea influența prin exemplul 

activității lor, ne-ar putea îmbunătăți părerea pe care o avem despre noi și despre cei din jur. 

O biografie poate fi sursă de inspirație, de motivație; să cunoști viața altcuiva, mai ales a 

unei mari personalități, îți dă curajul asumării de responsabilități, să-ți croiești propriul drum, 

să-ți justifici existența, fără a face dovada unei false modestii. 

Să mai subliniem faptul că citind și studiind biografia unui scriitor, uneori, dar nu este 

o regulă generală, i-am putea înțelege mai bine opera. Deși opera biografică nu este o oglindă 

a realității interioare a unui artist, a unui creator, relatările despre viața și activitatea acestora 

continuă să atragă numeroși cititori. 

Unul dintre autorii cunoscuți de biografii celebre a fost scriitorul André Maurois. În 

Aspecte ale biografiei, culegere de conferințe pronunțate la Universitatea din Cambridge în 

1928, el a consacrat un întreg capitol ideii referitoare la interferența dintre activitatea ca 

scriitor și cea de biograf, subliniind faptul că experiența de romancier ar putea servi creării 

unei opere biografice. Până la acest scriitor, biografia nu s-a bucurat, în Franța, de o mare 

atenție. Pe de altă parte, André Maurois rămâne una din personalitățile marcante ale 

peisajului literar din secolul al XX-lea prin opera sa de o mare întindere. 
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În ceea ce privește structura acestei teze intitulată Biografia scriitorilor : André 

Maurois, ea este organizată în trei părți și șapte capitole. 

 

În prima parte, intitulată Biografia, am prezentat ideile teoretice, critice care privesc 

tema respectivă. De asemenea, am încercat să diferențiem discursul biografic de celelalte 

genuri asemănătoare, cum ar fi autobiografia, confesiunea, memoriile, scrisoarea, romanul, 

fiecare gen având caracteristicile sale.  

 

Cea de-a doua parte este dedicată lui André Maurois : Un biograf al scriitorilor : 

André Maurois. Este remarcabil de subliniat că această personalitate a fost mai întâi un mare 

istoric, eseist și romancier, și abia pe urmă, biograf. Atât personalitatea cât și opera lui au 

stat în centrul atenției noastre. 

 

Cea de-a treia parte, Funcționarea discursului biografic la André Maurois, mai 

amplă, este destinată prezentării biografiilor scriitorilor francezi din secolul al XIX-lea, 

amintindu-i aici pe Chateaubriand, George Sand, Victor Hugo, Alexandre Dumas tatăl și 

fiu, Balzac.  

Partea finală a tezei cuprinde un capitol de concluzii, anexe și o listă bibliografică. 

 

Vom prezenta pe scurt principalele idei ale tezei. Ne-am propus să arătăm că 

biografiile scrise de André Maurois dovedesc existența unui stil biografic specific acestui 

autor. 

Mai întâi, am evidențiat tot ceea ce este legat de formarea lui ca autor de biografii, 

plecând de la trăsăturile lui de caracter, ajungând la influența pe care a avut-o asupra lui 

profesorul său Alain și mergând până la sublinierea temperamentului său romantic, a 

filozofiei sale de viață care consta în relativism, conflict între vis și realitate, puterea voinței, 

pentru a nu enumera decât elementele esențiale. Memoriile sale și alte studii ne-au ajutat 

mult în această parte a cercetării noastre. 

Prin intermediul cărții sale Aspecte ale biografiei ne-am propus să abordăm estetica 

biografiei și genului biografic, biografia modernă și caracteristicile ei, dintre care nu amintim 

decât grija pentru reflectarea adevărului, acțiunea moralizatoare a biografiei precum și 

concilierea adevărului istoric și a formei artistice. Cât despre stilul unei opere biografice, 

am arătat care ar fi procedeele de realizare a unei scrieri cu subiect biografic. 
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Pentru a scoate în evidență trăsăturile caracteristice ale discursului biografic, ne-am 

servit de paralela între acesta și discursul autobiografic. În cazul unei biografii, discursul 

narativ se face la persoana a III-a.  

Oprindu-ne în special asupra genului biografic la André Maurois, am dorit să 

descoperim dacă există asemănări între Maurois creatorul și personajele sale. De asemenea, 

arătăm, într-o oarecare măsură, ce l-a determinat pe Maurois să se oprească asupra acelor 

scriitori citați mai sus. 

Am menționat numeroasele tehnici care i-au servit autorului în realizarea textului 

biografic, dintre care amintim tehnicile specifice romanului cum ar fi dramatizarea, dialogul, 

monologul interior, tehnica portretului și tehnicile biografului, dintre care cea mai 

importantă ni se pare o documentare solidă și sistematică. 

În realizarea acestor obiective, am plecat de la general la particular, trecând de la o 

orientare generală asupra tehnicilor biografiei la tehnicile specifice lui André Maurois. 

Trecând la abordarea conținutului propriu-zis al tezei – la corpus – am explicat motivele 

pentru care ne-am oprit asupra biografiilor scriitorilor francezi ai secolului al XIX-lea. Am 

arătat în ce constă importanța cunoașterii lor, și, mai ales, am subliniat faptul că aceste 

biografii sunt prea puțin cunoscute, în ciuda valorii lor. Începând cu Chateaubriand și până 

la Balzac, acești scriitori reprezintă mari nume ale literaturii franceze. 

Analiza acestor biografii a fost făcută în ordinea cronologică a apariției lor, de la 1938 

până la 1965, când a fost publicată biografia lui Balzac. Pe lângă aceste texte, Maurois a mai 

scris încă 12 biografii de personalități celebre. Cităm, ca exemplu, viața lui Byron, Voltaire, 

Marcel Proust, Alain, Adrienne de La Fayette, printre alții. Pentru a reveni la cei cinci 

scriitori francezi amintiți, am încercat să arătăm modul în care André Maurois reușește să 

plaseze aceste personalități pe un piedestal, apreciindu-le viața personală și profesională. 

Nu puteam omite faptul, important din punctul nostru de vedere, al traducerilor în 

limba română, din opera lui Maurois. Traducătoarea Roxana Verona, de exemplu, susține 

existența unor trăsături ale scriitorului Maurois, cum ar fi rigoarea, respectarea adevărului, 

răbdarea, imparțialitatea pe care le scoate în evidență în prefața operei sale. Amintim, de 

asemenea, traducerile făcute și din romanele sale, aparținând unor nume cunoscute de autori 

români, cum ar fi Virginia Șerbănescu, Irina Mavrodin, Silvian Iosifescu, numai câțiva dintre 

numeroșii critici români pe care i-a interesat activitatea literară a lui André Maurois. 

Alte opere ale scriitorului, dintre care amintim Destine exemplare și Memorii ne-au 

ajutat în analiza noastră pentru a-l descoperi nu numai pe scriitorul André Maurois, ci și 

stilul acestuia ca biograf. 
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O paralelă între biografiile scrise de Maurois și cele ale altor scriitori ni s-a părut 

deosebit de sugestivă pentru a scoate în evidență trăsăturile specifice scriitorului în realizarea 

biografiilor care analizează viața acelorași personaje cu cele studiate de ceilalți autori. 

 

În primul capitol, Demers diacronic al biografiei, am arătat mai ales faptul că acest 

gen a cunoscut o evoluție remarcabilă, fiind în același timp la fel de controversat. Evoluția 

acestui gen pleacă de la studiul vieții oamenilor iluștri, iar începând cu Renașterea interesul 

său este constituit de personalitățile artistice. Mijlocul secolului al XIX-lea reprezintă o 

cotitură în diversificarea acestui gen, este perioada dezvoltării științelor umaniste, lucru scos 

în evidență de biografiile lui André Maurois. 

 

Cel de-al doilea capitol, Biografia și genurile înrudite, cuprinde aspectele teoretice ale 

biografiei, comparată cu genurile înrudite ei. Ceea ce leagă biografia de autobiografie, dar 

nu și de roman, este ambiția de a face dintr-o viață reală subiectul unei cărți. Deși cu caracter 

obiectiv prin scopul pe care și l-au propus autorii lor, aceste lucrări prezintă mai mult sau 

mai puțin conștient, o latură subiectivă, e drept, mai accentuată în cazul autobiografiei. Mai 

interesantă ni s-a părut comparația între biografie și roman. Spre deosebire de roman, al 

cărui autor posedă acea libertate de invenție care îi este caracteristică, biografia are mai puțin 

acces la creativitate, fiind obligată să se limiteze la ceea ce îi pune la dispoziție 

documentarea. Creativitatea biografului se limitează la alegerea coloraturii stilistice. 

Continuând pe marginea paralelismului între biografie și istorie, sau roman, am constatat 

existența unor asemănări între aceste genuri. La André Maurois, ne interesează mai ales să 

observăm dacă în alegerea temei, biograful și-a ales eroul din plăcere, datorită existenței 

între ei a unor legături de natură personală, dacă își alege subiectele pe baza simpatiei sau 

dorinței de romanesc, dacă manifestă grijă deosebită în alegerea detaliilor. Ceea ce ni s-a 

părut de mare interes este să știm dacă în cazul lui André Maurois, există o operă 

intermediară între biografie și roman. 

 

În următoarele pagini vom explica pentru ce am dedicat al treilea capitol lui André 

Maurois. Capitolul intitulat André Maurois îi prezintă viața și opera. Ceea ce îl deosebește 

de alți scriitori celebri este faptul că a contribuit în mod susținut la dezvoltarea biografiei. 

Ca romancier, a creat mai ales romane de analiză. De asemenea, a contribuit la prezentarea 

mentalităților și moralității engleze poporului francez, ca și la cunoașterea vieții și civilizației 

contemporane. Se pare că nu sunt mulți scriitorii capabili să înțeleagă și să interpreteze 
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mentalitățile străine. Ca istoric, a dat literaturii Istoria Angliei, Istoria Statelor Unite, Istoria 

Franței, urmare a călătoriilor sale și a legăturilor cu diverse personalități ale timpului. 

 

Capitolul 4 intitulat De la persoană la personaj cuprinde o prezentare a personajelor, 

personalități ale timpului lor. Am amintit deja câteva nume ilustre, ca și pe cele ale autorilor 

francezi ai secolului al XIX-lea, rămași celebri prin operele lor. 

 

Capitolul 5, Elemente paratextuale, trece în revistă aspectele care unesc cele cinci 

biografii de scriitori francezi. Am început prin analiza organizării biografiei. André Maurois 

respectă o anumită structură, fiecare biografie cuprinzând un număr de capitole sau părți, și 

încă mai multe sub-capitole și secțiuni. Am continuat cu studierea titlurilor. În opera lui 

André Maurois, fiecare titlu se justifică. Toate sunt în legătură cu subiectele abordate sau cu 

explicațiile date de biograf. Uneori titlurile se repetă de la un capitol la un sub-capitol, pentru 

a atrage mai eficient atenția cititorului asupra a ceea ce urmează. Mai există și câteva cuvinte-

cheie în utilizarea titlurilor, cum ar fi primul, repetarea conjuncției sau, a prepozițiilor de la 

...la. Sunt stereotipuri care contribuie la reținerea atenției cititorului. Maurois acordă o grijă 

deosebită operelor create de scriitorii analizați, utilizând uneori titluri aparținând acestora 

unor capitole sau sub-capitole din biografie, pentru a scoate în evidență valoarea creațiilor. 

În titlurile biografiilor sale, pe care le-am analizat în lucrare, apar alături de numele 

scriitorilor cele ale personajelor create de ei. Astfel, de exemplu, Chateaubriand devine René, 

George Sand-Lélia, Balzac este supranumit Prometeu, semizeu asemenea scriitorului 

francez mult admirat de Maurois. Destinele lor se confundă. Am acordat o mare importanță 

notelor preliminare, plasate la începutul textului. În general, notele sale în care își explică 

modalitățile de scriere și își motivează alegerile, au un început identic sau asemănător. Toate 

acestea ar putea constitui un fel de pact biografic între autor și cititor. Tot aici găsim 

însemnări despre munca de documentare a lui Maurois, faptul că el a reținut în textele operei 

sale numai esențialul. 

 

Cel de-al VI-lea capitol intitulat Axele tematice cuprinde temele majore folosite în 

construirea povestirii biografice. De la tema tinereții până la cea a bătrâneții/morții sunt 

trecute în revistă succesele și eșecurile, căsătoria, munca, viața personală a tuturor 

personajelor sale. Am remarcat existența unui stil specific lui Maurois și în ceea ce privește 

axele tematice. Sunt aceleași pentru toate biografiile analizate de noi. Textul începe cu 

introducerea epocii respective, continuă cu nașterea personajului și relațiile lui cu ceilalți 
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membri ai familiei, urmează detalii asupra copilăriei, adolescenței, tinereții, carierei, 

formarea geniului artistic, calitățile supraomenești, în sfârșit, bătrânețea cu vicisitudinile ei 

și moartea. 

 

Ultimul capitol, al VII-lea, intitulat Tehnicile biografului se ocupă de realizarea 

portretului fiecărui personaj. Și aici distingem asemănări. Maurois folosește diverse 

procedee în realizarea fiecărui portret, în general descrieri și caracterizări directe și indirecte, 

dar și mijloace care țin de arta romancierului. De aceea și sunt considerate biografiile lui 

Maurois atât de diferite de celelalte. Majoritatea personajelor create de el au și caracteristici 

romantice, aparținând acelei epoci. Există o paralelă, făcută de autorul acestor biografii, între 

scriitorul prezentat și personajele sale, multe asemănări, ele fiind descrise într-o evoluție 

continuă, într-o schimbare neîncetată. O trăsătură dominantă a artei lui Maurois este că 

încearcă și reușește să ne introducă în lumea personajului său printr-o prezentare 

documentată și cât se poate de veridică. Prin calitățile imaginației și stilului său Maurois se 

apropie foarte mult de ficțiune, îmbinând cu măiestrie cele două elemente care la prima 

vedere ar părea contradictorii, ficțiunea și realul. 

 

În concluzie, am subliniat importanța pe care continuă să o aibă operele biografice, și, 

în acest cadru, Biografia scriitorilor a lui André Maurois. Plecând de la caracteristicile 

biografiei literare, am scos în evidență faptul că între acest gen și celelalte cu care este 

înrudită există atât asemănări cât și deosebiri. Biografia, așa cum am văzut, are legături cu 

istoria, cu știința, dar și cu romanul, cu ficțiunea. Este un gen care poate avea mai multe 

fațete, poate lua diverse forme, fiecare interesantă în felul ei. Nu putem omite să subliniem 

importanța pe care o au operele lui André Maurois, care reușește să creeze un adevărat pact 

cu cititorul prin stabilirea unei legături continue pe parcursul operei sale, prin argumentele 

prin care își susține alegerea personajului. El insistă asupra autenticității operei sale 

biografice, autenticitate justificată de ampla documentare a scriitorului biograf. Ceea ce-l 

deosebește pe Maurois de alți autori de biografii este faptul că evoluția personajului său 

aduce mai curând cu cea a unui erou de ficțiune decât cu personajul științific, având ca 

trăsătură dominantă calitățile sale excepționale, de supraom. Aceste aspecte țin mai curând 

de romancierul, decât de biograful André Maurois. Latura sa moralistă este scoasă în 

evidență de existența epigrafelor (motto), reprezentate de citate din La Bruyère, Montaigne, 

Pascal, toate biografiile sale constituind adevărate lecții de umanitate. Pe lângă valoarea 

moralizatoare, operele sale biografice conțin și o adevărată valoare culturală, punând în 
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scenă scriitori și personaje celebre în epoca lor. Subliniem, în încheiere, valoarea artistică a 

operelor lui Maurois, unice prin stilul și măiestria autorului. Ne propunem să studiem în 

continuare și alte aspecte ale acestui gen literar care nu au fost incluse în această teză, dar 

care ar merita analizate cu altă ocazie. 
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