
MARIN PREDA

prozator, dramaturg, eseist
95 de ani de la naştere

(5 august 1922 – 16 mai 1980)



„Fără nici o îndoială, Marin Preda este unul dintre

cei mai de seamă scriitori români şi una dintre cele

mai de seamă personalităţi ale secolului douăzeci în

ceea ce priveşte conştiinţa scriitorului în genere”.
Nichita Stănescu



OPERA

„Opera sa a marcat o epocă, a impus o problematică specifică

şi o viziune personală asupra existenţei, al cărei tragism poate fi

depăşit prin acţiune şi ironie, prin apelul la valorile tradiţionale

(moromeţianismul), fie prin asumarea acestuia”.
Rodica Zane





„Scriind, totdeauna am admirat

ceva, o creaţie preexistentă, care

mi-a fermecat nu numai copilăria,

ci şi maturitatea: eroul preferat,

Moromete, care a existat în

realitate, a fost tatăl meu. Acest

sentiment a rămas stabil şi

profund pentru toată viaţa, şi de

aceea cruzimea, cât şi josnicia,

omorurile şi spânzurările întâlnite

des la Rebreanu şi Sadoveanu,

şi existente, dealtfel, şi în viaţa

ţăranilor, nu şi-au mai găsit loc şi

în lumea mea scăldată în lumina

eternă a zilei de vară”.

Marin Preda





REFERINŢE CRITICE





„Marin Preda nu şi-a uitat nici o clipă descendenţa, a repetat

adesea că este şi rămâne un ţăran. A fost într-adevăr un

minunat reprezentant al acestui nesecat şi uriaş fluviu din care

noi toţi ne tragem izvoarele, un scriitor neobosit şi perseverent

în munca sa, muncă ce adunată talentului a dat geniul lui Marin

Preda, pe care-l regăsim în gândurile şi fantasmele sale

înglobate în operele lui literare lăsate oamenilor dintr-o

nemărginită generozitate”.
Nicolae Frănculescu









PREZENŢE ÎN SURSE DE REFERINŢE



PREZENŢE ÎN CALENDARUL NAŢIONAL

„Marin Preda era – este – şi ca Om şi ca Artist o prezenţă fermecătoare,

un miracol care ne-a înfrumuseţat viaţa... Opera lui este o înfruntare: a

vremelniciei, a prostiei, a meschinăriei, a înjustiţiei, a imposturii, a tuturor

datelor şi plăgilor de care bieţii oameni se izbesc, Ea, opera lui Marin

Preda, este o exemplară construcţie ofensivă”.
Eugen Jebeleanu



PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE





PREZENŢE ÎN INTERNET

https://www.artline.ro/Marin-Preda

https://cultural.bzi.ro/viata-si-opera

http://www.istorie-pe-scurt.ro/marin-preda

http://jurnalul.ro/cultura/arte-vizuale

https://www.artline.ro/Marin-Preda-30137-1-n.html
https://cultural.bzi.ro/viata-si-opera-lui-marin-preda-4942
http://www.istorie-pe-scurt.ro/marin-preda-o-viata-ca-in-morometii/
http://jurnalul.ro/cultura/arte-vizuale/eugen-simion-despre-marin-preda-un-om-profund-care-nu-mintea-502894.html


http://www.marinpreda.net http://jurnalul.ro/cultura/arte-vizuale/marin-preda

http://www.autorii.com/scriitori/marin
http://www.revista-apostrof.ro

http://www.marinpreda.net/opere.php#.WbaYss1LfIU
http://jurnalul.ro/cultura/arte-vizuale/marin-preda-autorul-de-capodopere-literare-523875.html
http://www.autorii.com/scriitori/marin-preda/morometii-volumul-i.php
http://www.revista-apostrof.ro/articole.php?id=1117
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