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Având în prim plan scriitorii grupați în jurul revistei 

,,Viața românească”, lucrarea de față își propune să analizeze 

parodia, concept central al tezei, ca pe un fenomen complex 

ce reflectă în acest caz o atitudine de tip ideologic și 

mentalitar, restrâns sub umbrela unui concept tot mai des pus 

în dicuție de studiile literare de dată relativ recentă, și anume 

moldovenismul, un fenomen atât cultural, cât și literar (pus în 

discuție și în alte studii de Angelo Mitchievici, Ioan Stanomir 

sau Paul Cernat, cu referire la sectorul romanesc și asociat în 

mod aparte unor concepte particulare precum ,,roman retro”, 

de pildă). În această lumină, în literatura celor mai mulți 

scriitori de la ,,Viața românească”, mulți dintre aceștia 

umoriști celebri, precum G. Topîrceanu, Al. O. Teodreanu, D. 

D. Pătrășcanu, I. I. Mironescu, umorul și parodia tind să aibă 

un profil aparte, mascând în acești primi ani ai începutului 

secolului al XX-lea, o relație tensionată și incomodă cu 

realitățile și formele de modernitate așa-zis abuzivă, parodia 

integrându-se în sens larg fenomenului modernizării, al 

mutațiilor vechilor cadre de cultură și civilizație semnalizând 

energiile unei literaturi în plină dezvoltare și schimbare, cu 

paradoxurile, contradicțiile și conflictele sale specifice acestui 

început de secol.  

Ideea că recursul la parodie al acestor scriitori este un 

simptom al unei atitudini critice care își are resortul într-un 
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anume tip de sensibilitate, una de Belle Époque, numită de 

criticul Angelo Mitchievici ,,crepuscularism moldovenesc”, 

rămâne în prim-planul analizei noastre. Cu alte cuvinte, 

parodia ilustrează conștiința de sine ce apare în toate epocile 

de tranziție, exprimând cel mai bine conștiința critică a celui 

care parodiază, fapt pentru care s-a dovedit necesară în cadrul 

acestei cercetări reconfigurarea prioritară a spiritului critic 

moldovenesc, trăsătură fundamentală a profilului intelectual 

și temperamental al acestora, un construct cultural identitar 

aflat de altfel la confluența dintre istoria ideilor și istoria 

literaturii.  

Ne-am propus, prin urmare, să realizăm nu atât studiul 

izolat al unor texte parodice de referință aparținând unor autori 

de seamă ai revistei ieșene, cât o sinteză a unui fenomen 

cultural și social. În acest fel, dimensiunea critică și polemică 

a parodiei asimilată cercului de scriitori de la ,,Viața 

românească” fixează, mai mult, dominantele unei școli și 

subliniază, de fapt, emergența unei generații critice 

importante, aflate în continuarea spiritului critic ieșean, cu 

precădere junimist, în ceea ce privește tradiția asimilării 

critice a noului. În plus, am considerat că parodia nu oferă doar 

coordonatele estetice ale timpului său. Din acest punct de 

vedere, cercetarea nu se reduce doar la dimensiunea critică a 

parodiei în literatură, ci integrează și o dimensiune 
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sociologică, un alt obiectiv important fiind și configurarea în 

final a unei mentalități de grup, în acest sens, lectura 

memoriilor și a celorlalte documente de epocă fiind esențială. 

În cele din urmă, nefiind intenția noastră de a realiza un simplu 

studiu monografic, de istorie literară, lucrarea de față are și o 

componentă teoretică care încearcă să reactualizeze cercetarea 

și în direcțiile studiilor literare de actualitate, o pondere 

importantă având teoriile despre comunități sau despre 

identitatea locală văzută din perspectiva geografiei literare.  

 

În primul capitol intitulat Spirit critic și identitate 

culturală. Sentimentul continuității am considerat necesară 

reactualizarea hărții identitare a Moldovei în marginea celor 

doi termeni-cheie, ,,spirit critic” și ,,moldovenism”, pentru a 

prefigura codurile subiacente ale discursului parodic al 

scriitorilor avuți în vedere în această lucrare. De referință 

pentru constituirea acestui profil aparte asociabil de altfel unui 

spațiu geografic, sunt particularitățile socio-istorice ale 

Moldovei, spațiu ce ar ilustra un ethos al secundarului (Virgil 

Nemoianu), semnalizând în acest sens o mai veche dialectică 

între spiritul moldovenesc, atașat culturii și mai rezistent sub 

raport tradițional, și spiritul muntenesc înclinat spre 

propensiuni revoluționare, dată fiind vocația politică a 

acestora.  
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Am urmărit, așadar, cum reabilitând acest cult desuet al 

culturii, Moldova își asumă poziția marginală, circumscrisă 

vocației eminamente creatoare, arta și literatura fiind în 

general ,,produse ale regretului” (V. Nemoianu), atașate 

memorie, menite să contrabalanseze utopismul și politica 

revoluționară. În plus, Ibrăileanu și scriitorii revistei adaugă la 

noul context favorabil regionalizării și ideologia liberal-

conservatoare a căii de mijloc, dublate de o direcție moderat-

modernistă în practica literară, preconizate de junimiști în 

,,teoria formelor fără fond”, teorie ce propune criticismul nu 

ca pe o atitudine reacționară, așa cum li s-a reproșat, ci ca o 

întoarcere spre realitatea ignorată de tendințele utopice, 

revoluționare.  

Un caz aparte în această tendință de racordare la tradiția 

locală îl reprezintă filologul Alexandru I. Philippide, caz mai 

puțin discutat în configurația revistei ieșene, dar considerat de 

criticul I. Oprișan ,,un mentor din umbră” al ,,Vieții 

românești” și, totodată, o figură care face legătura între cele 

două generații critice diferite. Seria ,,Specialistul român” 

publicată în revista ,,Viața românească” în perioada 1906-

1907 prefigurează maniera critică de descendență 

maioresciană în care se raportează și viețiștii la prezent și 

noutate, semnalizând conservatorismul mai degrabă de fond, 

decât prin doctrină al filologului, aidoma lui Ibrăileanu.  
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Circumscris intenției acestui demers de a fixa spiritul 

critic într-o tradiție locală și totodată de a contura 

continuitatea în spiritul locului, capitolul al doilea O cultură 

a umorului. Cenaclul de la ,,Viața românească”: identitate, 

tradiție, practici se concentrează asupra cenaclului ca 

structură de sociabilitate literară ce continuă într-un anume 

sens, prin practicile comune și prin formele de 

(auto)reprezentare ale comunității, cultura junimistă a râsului. 

Posibilitatea conturării unui ,,râs cenacular”, întocmai cum 

preconizează Vincent Laisney cu referire la cenaclurile 

franceze de secol al XIX-lea, atribuit comunității de elită pe 

care o și desemnează, evidențiează ,,umorul sănătos” de filieră 

populară și folclorică al anecdotelor rostite în timpul 

ședințelor de redacție (I. I. Mironescu, Calistrat Hogaș), 

apreciat de gruparea ieșeană, dar și umorul critic, în măsură să 

semnalizeze nu doar mecanismele râsului convivial, ci și 

tachinările între scriitori, practicile râsului păstrând ceva din 

implicațiile unui exercițiu critic ce nu depășește niciodată, 

totuși, limitele sociabilității de grup, fapt datorat unei conduite 

instituite de Ibrăileanu prin morala ,,delicateții” și a politeții. 

Totodată, dacă în cazul grupării ,,Sburătorul” condusă 

de E. Lovinescu se încurajează mai cu seamă o formă de 

emotivitate extremă, ,,plânsul la comun”, socotit de Ligia 

Tudurachi în monografia dedicată cenaclului modernist o 
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,,adevărată marcă a grupului”, în gruparea de la Iași domină 

convivialitatea (fixată de Roland Barthes în studiul său, Cum 

să trăim împreună. Simulări romanești ale câtorva spații 

cotidiene, ca telos, adică fascinație ascunsă, fantasmă 

principală a comunității), fapt reflectat în cele două modele 

diferite de socializare traduse în aceeași măsură și printr-o 

diferență de ordin politic. 

În plus, anecdota devine în mod particular un blazon al 

grupării preluat pe filieră junimistă, fiind racordată ,,faptului 

divers” sau ,,mahalagismelor”, termeni prin care Ibrăileanu 

desemnează aspectul banal ca expresie directă a vieții. Astfel 

de momente desprind mediul cenacular de rigorismul 

intelectual și refac legătura scriitorilor cu viața, depășind 

clișeul austerității. Anecdota extrasă din medii diverse 

(avocățesc, din culisele vieții politice sau ale vieții literare în 

general) surprinde scriitorii și în alte ipostaze, de simpli 

comentatori ai vieții publice, căreia îi semnalizează 

dezacordul, superficialitatea sau ridicolul, dovedind implicit o 

conștiință critică a epocii extinsă mai departe și în publicistica 

acestora. Dar în aceeași măsură, în aceste expresii ale 

spiritului critic se învestește ca în niște forme literare minore, 

anecdota, gluma, calamburul (numite de André Jolles  

,,formele simple”) reflectându-se în literatură unor scriitori 
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precum D. D. Pătrășcanu, G. Topîrceanu, I. I. Mironescu ori 

Al. O. Teodoreanu.  

Partea ultimă a capitolului analizează cenaclul ca mediu 

creativ și colaborativ. De altfel, o formă de ,,colaborare” între 

scriitori înțeleasă ca influență sau urmă traversează însuși 

conceptul de parodie. Duelurile verbale, polemicile amicale 

versificate dintre scriitori ca G. Topîrceanu, Mihai Codreanu, 

Al. O. Teodoreanu ori Demostene Botez, de pildă, dar și 

dedicațiile rămân produse ale vieții de cenaclu, fiind expresia 

unei relații mai specifice între scriitori.  

În plus, parodia sprijină revalorificarea clișeului literar 

și a locului comun prin privilegierea unei concepții asupra artei 

ca teritoriu comun, concepție eliberată de sub metafora ,,terorii 

în litere”, postulată și de Jean Paulhan în eseurile sale. 

Colaborarea dintre Al. O. Teodoreanu și G. Topîrceanu privind 

revalorificarea limbajului literar arhaic moștenit pe linia 

cronicarilor de secol al XVII-lea relevă un proiect foarte 

interesant, formă a scrisului împreună, ce utilizează totodată 

structuri lingvistice reutilizabile și recognoscibile în două texte 

diferite ca intenții și direcții (Hronicul măscăriciului Vălătuc și 

Domnia lui Ciubăr Vodă). 

 

Capitolul al treilea este dedicat polemicii. 

Disensiunile dintre critici, pe lângă valoarea lor ideologică, 
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proiectează pe fundal și politicile diferite privind sociabilitatea 

din mediul cultural. Pentru criticul de la ,,Viața românească”, 

prin impunerea distincției dintre ,,polemica agresivă” și 

polemica de idei, polemica nu se instituie ca o simplă figură 

retorică, ci ea integrează strategiile dialogului critic, lectura 

activă și dezacordul viu, circumscrise fiindu-i mijloacele 

democratice ale dialogului și ale argumentației prin care este 

desemnată condiția fundamentală a culturii însăși. Un 

contramodel de polemică oferă criticul într-o notă din 1910, din 

revista ,,Viața românească”, intitulată Rețetă pentru polemiști 

ironici.  

Discurs critic, parodia reconfigurează la rândul său o 

traiectorie a conflictului literar solicitând o lectură situată în 

centrul dezbaterilor estetice, dar și sociale, inevitabile ale 

vremii. Două sunt cazurile de polemiști redutabili care rețin 

atenția noastră, unul al poetului G. Topîrceanu cu parodiile sale 

ce dublează campania antisimbolistă a revistei ieșene, altul al 

scriitorului Al. O. Teodoreanu și critica sa antiiorghistă ce 

culminează cu volumul de epigrame din 1931, Strofe cu pelin 

de mai contra Iorga Nicolai. 

În cazul lui Topîrceanu, contrar poeziei ,,noi” 

denunțate, intuiția modernistă s-ar concretiza totuși la autorul 

Parodiilor originale printr-o altfel de utilizare a neologismului. 
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De altfel, microcosmosurile idilice din Rapsodii, de pildă, nu 

mai supraviețuiesc la acest autor printr-o punere în vitrină a lor, 

cât prin refuncționalizarea acestora cu un cuvânt specializat, 

limbajul democratizat (sau stereotipia democratică), așa cum 

preconizează Jean Paulhan în eseurile sale, nemaifiind văzut ca 

un act de devalorizare, ci cu un sentiment reconfortant al 

utilității sale la nivel social care poate genera, dimpotrivă, o 

altfel de idee despre originalitatea poetică în general.  

Extras din decorul verbal al epocii și integrat în circuitul 

poetic, neologismul prevede prin utilizarea sa o reconfigurare a 

ideii de originalitate, așa cum circumscrie și o investigare în act 

a tuturor posibilităților limbajului și ale literaturii. În plus, 

sisteme verbale și comportamentale clișeizante ce capătă un 

aspect vorbit, de conversație obișnuită, desprinse din cotidian, 

inaugurează în texte precum Balada chiriașului grăbit, În tren, 

Gelozie etc. un ,,registru al neatenției” (Walter Benjamin), al 

expresiei în latura sa minoră, fără pretenții hermeneutice 

importante, conciliind cele două tipuri de lirism (cel înalt și cel 

humoristic) și trădează o dimensiune emoțională a cuvântului, 

capabilă de a remodela concepția estetică tradițională. 

 

Având ca punct de pornire pentru capitolul al patrulea, 

Redimensionarea modernității. Tradiție și modernitate, 

problematica modernității la început de secol al XX-lea, studiul 
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urmărește cu precădere modul în care fenomenul dezvrăjirii 

spațiului istoric și al societății patriarhale în special după Primul 

Război Mondial devine o problematică recurentă în literatura 

scriitorilor de la ,,Viața românească”. Modernitatea precară, 

hibridă, scindată între tradiție și inovație, provincialism și 

emancipare (alimentând o serie de mituri locale și stereotipuri 

culturale precum mitul patriarhalității, aristocratismul local, 

supremația culturală, forța tradiției etc.) se reflectă în întreaga 

economie urbană, peisajul orașului-cetate fiind surprins atât în 

discursul literar, în cel publicistic, cât și în viața intelectuală a 

acestor scriitori, deseori într-un tablou critic destructurant, cu 

nelipsitele note autoironice.  

 Se conturează în cele din urmă perspectiva unui 

modernism ieșean atașat memoriei culturale, dar fără să piardă 

din vedere perspectiva sincronismului estetic. În acest sens, 

propunem lectura în cheie dublă (parodică) a operelor unor 

autori precum I. I. Mironescu, Calistrat Hogaș, G. Ibrăileanu, 

Ionel Teodoreanu ori Al. O. Teodoreanu. 

În cazul lui I. I. Mironescu, autor al unor proze 

autobiografice ale formării (În drum, spre Braniștea, Irimie 

Honcu etc.), parodia ține de modalitatea în care toposuri 

recurente în epocă, majoritatea de interferență cu cele 

sămănătoriste (patriarhalitatea pierdută, lupta dintre civilizație 

și primitivism, nostalgia după o lume în destrămare etc.), au 
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parte de un tratament ironic în măsura în care idila rurală 

(teoretizată la noi de Virgil Nemoianu) primește o supapă 

umoristică, interferând pe fundal cu tema centrală a schimbării 

și a dispariției unei lumi. 

Nefiind gândit ca o parodie anume, romanul Adela al 

criticului G. Ibrăileanu poate fi receptat astăzi ca o scriere după 

model, considerând faptul că punerea sistematică între 

paranteze a unui tip de discurs, distorsionarea/adaptarea 

modelelor și a convențiilor prin intermediul lecturilor critice 

implică totodată și preluarea acestora în negativ. În plus, 

semnalizând permanent în mod ironic pretențiile livrești ale lui 

Codrescu, personajul Adela proiectează nu doar un model 

diferit de lectură, ci pare că prin aceasta romanul criticului își 

înscenează, într-o anume măsură și critica. 

În cazul lui Al. O. Teodoreanu, în Hronicul 

măscăriciului Vălătuc, parodia înregistrează o dublă miză, pe 

de o parte condensată în revizionismul estetic, pe de altă parte 

în reevaluarea unor teme majore. Grefarea temei erotico-bahice 

(Șerban Cioculescu prefigurând ,,naționalismul viticol” al 

prozatorului) și redefinirea ironică a noțiunii de eroism național, 

nu se limitează în a introduce anecdota (discurs secundar, critic, 

circumscris conceptului de counter-history) într-o structură 

narativă mai amplă, aidoma cronicarilor, ci proiectează în sine 

o istorie de gradul doi în măsură să recupereze în mod mai 
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autentic vestigiile trecutului. În plus, potențând ostentativ 

apetitul viticol și culinar de factură moldovenească al eroilor 

săi, ,,Păstorel” parodiază ceremonialul din povestirile 

sadoveniene, demistificându-l, povestirile erotice și bahice 

acoperind în final ,,abia perceptibila tristețe de factură 

sadoveniană” . 

 O altă figură aparte este și Calistrat Hogaș, scriitor de 

graniță, o figură izolată, dar asimilat mai degrabă grupării de la 

,,Viața românească”. Fără să se retragă în turnul de fildeș al 

cugetării prin aluzii și referințe livrești (autorul fiind acuzat de 

faptul că ar face paradă de erudiție în textele sale), pe care chiar 

el le amendează prin accentuate demersuri parodice, dar 

depărtându-se la fel de mult de mimetismul specific 

memorialisticii, jurnalul peregrinului prin munții Neamțului 

reliefează profilul scriitorului care rezistă prin ironie și parodie 

tendințelor epocii, de unde și dificultatea clasificării operei sale. 

Ionel Teodoreanu, în schimb, își fixează în epocă un alt 

fel de profil, cel al scriitorului moldovean nostalgic de nuanță 

minoră prin romanul La Medeleni. În mod diferit, Bal mascat 

repune în lumină supratema Iașiului, a micului târg diagnosticat 

tot mai acut în acest roman ca suferind de un ,,provincialism 

special”, semnalizat în această lumină ca un discurs în negativ 

ce produce iremediabil fisura universului medelenist prin 

intruziunea discursului critic. Ieșenismul definește aici eșecul 
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existențial, lipsa de orizont, ipocrizia, decăderea intelectuală, 

snobismul și parvenitismul interbelic. O atenție deosebită 

merită și paginile ce vizează mahalagismul provincial și 

adaptările improprii la modernitate, unde critica antimodernistă 

se realizează nu atât printr-o viziune racordată valorilor 

tradiționale, cât prin natura în sine deformată și improprie a 

spațiului, textul semnalizând mai cu seamă conștiința trează a 

autorului care utilizează în acest caz parodia modernității într-o 

viziune accentuat critică.  
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