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Abstract: In the history of Romanian literature in Bessarabia Creangă's modelling role is exemplified 

especially during the turning periods, when the concept of literature is radicalized (years 20-30, 60, 80). 
Across different searches and wanderings of prose writers, namely, the organicist perspective of the 

structure of the Bessarabian literary phenomenon elucidates the importance of the Creangă model in 

overcoming the different complexes, among which, especially, of the narrow-minded Romanian. 

Keywords: poetic discourse, child, childhood, narrative discourse, lost paradise. 
 

În istoria literaturii române din Basarabia rolul modelator al lui Creangă se remarcă în mod 

exemplar mai cu seamă în perioadele de cotitură, când se radicalizează conceptul de literatură (anii 

20-30, 60, 80). În contextul diferitelor căutări și rătăciri ale prozatorilor, anume perspectiva organi-

cistă a structurii fenomenului literar basarabean ne elucidează importanța modelului Creangă în de-

pășirea diferitelor complexe, între care, mai cu seamă, cel al „des-țărării”, al românului mărginaș.  

Mihai Cimpoi în „O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia” identifică în anii 20-

30, pe lângă Gheorghe V. Madan, supranumit un „Creangă al Basarabiei”, o serie de anonimi care 

făceau școală la marele povestitor. Chiar și în „obsedantul deceniu” un Grigore Adam sau transnistrea-

nul proletcultist Ion Canna sunt marcați de modelul Creangă. 

Proza șaizecistă a revenit la izvoare, la modelele înaintașilor, între care Ion Creangă a consti-

tuit un model de a gândi lumea și ființa, un model în revenirea basarabenilor la matricea spirituală. 

Creangă este un prozator paradigmatic, având un loc aparte în remake-urile moderniste. El este mo-

delul catalizator, înainte de toate, în prozele lui Ion Druță, Vasile Vasilache, Spiridon Vangheli, 

Vlad Ioviță, Ion C. Ciobanu, Alexei Marinat, Vladimir Beșleagă ș.a., dar și a postmoderniștilor 

Anatol Moraru, Nicolae Leahu (cel din „Erotokriticon”), în literaturizarea amintirilor din copilărie 

în prozele lui Ștefan Baștovoi, Constantin Cheianu, Emilian Galaicu-Păun ș.a.  

Tematica Amintirilor… lui Creangă ocupă un loc central în literatura pentru copii. O proză 

exponențială a acestei literaturi e cea a lui Spiridon Vangheli. Guguță cu isprăvile lui fabuloase 

trăiește din plin într-un alt veac „copilăria copilului universal”, fiind într-un dialog intertextual cu 

Nică a lui Ștefan al Petrei. Mărturisind despre raportul său cu Guguță, Spiridon Vangheli vorbește 

de „un băiețel ascuns în sufletul” său, „un copil care niciodată n-a crescut mare”.  

http://www.romlit.ro/livrescul_la_optzecitii_basarabeni
http://www.jc.md/scriu-putin-o-pagina-pe-zi/
http://www.romlit.ro/index.pl/posibil%20decalog%20pentru%20critica_literar
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Lumea lui Spiridon Vangheli e o lume total animată, în continuă mișcare. Viziunile copilului 

sunt completate de vocile şi perspectivele Omului de zăpadă, a mânzului, a cocostârcilor, a Guguţei, 

a stelei, a piticilor, a lui Grăia-Singur, a lui Titirică, a Mătuşei Dalba şi a lui Moş Dalbu, a morarilor 

de-o şchioapă, a Ghiocicăi, a câinelui Faraon, a mamei pe care o priveşte din Turnul Dorului şi a 

tatei pe care îl ia cu ciuboplanul, dar despre care gazeta din Bălţi scria (un alt punct de vedere) că 

deasupra oraşului a trecut o farfurie zburătoare etc. 

Modelul narativ Creangă, în cazul lui Spiridon Vangheli, are astfel o funcție „de control” în 

asimilarea noilor forme de expresie, marcând decisiv caracterul natural, organicitatea prozei sale 

care, neafectată de angoasele și complexele „marginii”, se impune spectaculos în conștiința univer-

sală prin specificul distinct național. 

Vasile Vasilache e cel mai crengian dintre prozatorii șaizeciști. Capodopera lui Povestea cu 

cocoșul roșu ilustrează în cel mai strălucit mod mai multe componente ale modelului narativ, remar-

cându-se prin accentele satirice și limbajul esopic. În cuvântul autorului se recurge frecvent la citate, 

precedate de formula – vorba ceea: „Vorba cântecului: vezi rândunelele se duc, se scutur frunzele de 

nuc…”; „Este o vorbă străveche: nu iese fum până nu aprinzi un chibrit…”. S-a remarcat că repetiția, 

caracteristică limbii vorbite, este la Creangă o formă a oralității, indiferent de elementele artistice 

care se repetă. Vasilache apelează frecvent la repetițiile sinonimice. În limbajul lui Angel Farfurel: 

„Facem poreadcă, ordine, disciplină…”. Dintre procedeele stilistice la nivel sintactic sunt repetiția 

și elipsa utilizate în stil crengian: „Dar el, copilul, cuminte, dar el, băiatul, ascultător!”; „Acu′, dacă 

l-a născut, băiatul n-avu încotro să nu crească. Adică, începu a crește, însă nu chiar ca ăl din poveste, 

ei, dar câte olecuță tot creștea. Așa că azi crește, mâine crește, poimâine nu crește, dar tot crește!...”. 

Arta narativă a lui Ion Druţă are multe afinități cu modelul narativ Creangă. Textul memoria-

listic „Horodiște” e numit de Ion Druţă „povestea satului meu de baștină, povestea copilăriei mele”. 

Povestirea „Horodiște” evocă „anii de ucenicie” a scriitorului, oferind date prețioase cu privire la 

geneza unor personaje ale operei sale. Cu multă căldură și seninătate, sunt evocați părinții, figuri 

emblematice. De regulă, povestirile lui Druţă sunt alcătuite din scene cu rezumate narative sau vice-

versa: rezumatul narativ stă în debutul unei scenei. Nu fac excepție nici narațiunile din „Horodiște”, 

niște „montaje” de scene cu rezumate narative, exact ca la Creangă. Mai multe povestiri ale proza-

torului, cu şcoală la Creangă, sunt centrate pe o scenă care se încheie cu un rezumat narativ, altele 

nu sunt altceva decât o înşiruire de scene cu analepse, prolepse, silepse, scene, rezumate narative 

şi alte figuri ale timpului sau modului narativ.  

Ion Druță care se impune autoritar prin cultul povestitorului, prin oralitate și organicitate, 

simțul instinctiv al construcției, plăcerea de a povesti, elemente intrinseci ale modelului narativ tra-

dițional în linia Neculce – Creangă – Sadoveanu. 

Prozatorul șaizecist a deprins arta jocului cu subtexte. În literatura subversivă un loc aparte îl 

au alegoriile, parabolele, rescrierea unor subiecte de largă circulație, bine întipărite în memoria 

colectivă. Vlad Ioviță, de exemplu, încercând un dialog intertextual cu povestea lui Ion Creangă 

„Ivan Turbincă”, transpune povestea pe realitățile crunte ale regimului totalitar. În anii '60 ai secolu-

lui trecut fenomenul „evadării din rai”, se știe, a luat proporții. Iată de ce literatura subversivă a re-

venit la tipologia personajului ratat, învins, inadaptat. Reușita nuvelei stă în inventivitatea autorului 

de a scrie un text cu alte texte. Din povestea lui Ion Creangă „Ivan Turbincă” s-au preluat personaje, 

scene, acțiuni, pe care le-a încărcat cu alt conținut.  

Turbinca are puteri date de Dumnezeu și lăsate la bunul plac al lui Ivan. Dumitru Tiutiuca în 

„Ion Creangă. Orânduiala lumii” e de părere că abuzul de putere reprezintă o „sursă de dezordine”. 

La Vlad Ioviță, dimpotrivă, Ivan Turbincă ordonează, în ultimă instanță, ordinea lumii. Dacă admi-

tem că „Ivan Turbincă” de Ion Creangă instituie o dublă răsturnare a „lumii pe dos”, atunci „Se cau-

tă un paznic” de Vlad Ioviță ar fi nu numai o parodiere a modelului consacrat, dar și o răsturnare a 

răsturnării, căci, în viziunea populară, e „pe dos” mai întâi lumea de „dincolo”. Reflectând asupra 

povestei „Ivan Turbincă” de Ion Creangă, Constantin Trandafir afirmă că „avem de-a face tot cu o 

dublă răsturnare: o lume întoarsă față de a noastră, dar și față de imaginea convențională, prinsă în 

dogma creștină”. Mai mult: „Optica populară, a lui Ivan Turbincă, a lui Ion Creangă, care adoptă 

această optică, presupune o nouă răsturnare, o „românizare”, o „moldovenizare”, o re-umanizare și, 

mai mult, o schimbare a „semnelor”: raiul e plictisitor, de o „sărăcie lucie”; iadul are tot ce poftește 
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corpul uman, poftitor de regenerare: tabacioc, votci, femei, lăutari”. Ceea ce trebuie remarcat e că 

„dacă în „Ivan Turbincă” paznicul se află la poarta raiului pentru a o păzi de rele, să nu intre cei pă-

cătoși, în „Se caută un paznic”, dimpotrivă, divinitatea pornește în căutarea unui muritor care să su-

pravegheze încercările de evadare a îngerilor din rai...” Într-un dialog inspirat cu modelul crengian 

nuvela „Se caută un paznic” de Vlad Ioviță ilustrează unul dintre puținele exemple de luptă, într-o 

masivă literatură oportunistă, cu „omniprezenta cenzură”, ea rămâne a fi o „operă deschisă” și pen-

tru alte interpretări, luând ca repere imaginea „lumii pe dos” și a paznicul subversiv.  

Un model subtil și complex de dialog artistic cu opera lui Creangă aflăm nu numai la Ion Druță, 

Vasile Vasilache, Vlad Ioviță, Spiridon Vangheli, dar, în primul rând (și nu mai puțin original!), la 

Paul Goma, cu precizarea că Goma face parte din categoria scriitorilor care r a d i c a l i z e a z ă 

tradiția. Paul Goma e un prozator cu multe afinități cu Creangă.  

Paul Goma este un mare explorator al cuvântului bivoc, al construcţiilor hibride, al pluri-

lingvismului. Cercetătoarea romanului dialogic, A. Grati, a lansat teza că Paul Goma dă o „altă 

imagine artistică a basarabeanului”, o imagine care ne sugerează că acesta este Goma. Astfel, în 

galeria de portrete ale „copilului universal”, alături de Nic-a lui Ștefan a Petrei din Humulești își 

află loc și micuțul Păulică din Mana de lângă Orhei. Pornind de la tezele lui Mihail Bahtin despre 

„cultura populară a râsului”, A. Grati a intuit exact natura fenomenului Paul Goma, plasând prozato-

rul în familia lărgită de spirite de care aparține Creangă.  

Textul lui Goma ca și cel al lui Creangă e înțesat cu alte structuri și relații dialogice, cum ar fi: 

cuvânt bivoc, construcție hibridă, plurilingvism. Creangă, așa cum a demonstrat Anatol Gavrilov 

în studiul „Cuvânt propriu, cuvânt străin, cuvânt bivoc în Amintiri din copilărie”, fascinează prin 

poetica dialogică. Aceeași poetică e specifică, în mod incontestabil, și lui Paul Goma. Este cazul să 

încercăm a pune în lumină un alt aspect ale modelului narativ, referitor la raportul dintre autor și 

personaj. Prin aventurile școlărești, prin calchierea situațiilor și tonalitate ironică romanele „Din 

calidor” și „Arta refugii” amintesc la tot pasul de Amintirile lui Ion Creangă, iar „jocurile copilului 

Paul Goma surclasează pe alocuri manifestările predecesorului literar”. 

E o situație aproape identică, păstrând proporțiile, cu memorabilul incipit din Amintirile lui 

Creangă: „Stau câteodată și-mi aduc aminte ce vremi și ce oameni mai erau prin părțile noastre pe 

când începusem și eu, drăgăliță - Doamne, a mă ridica băiețaș la casa părinților mei, în satul Humu-

leștii, din târg drept peste apa Neamțului; sat mare și vesel, împărțit în trei părți, care se țin tot de 

una: Vatra satului, Delenii și Bejenii”. Protagonist al Amintirilor nu este Ion Creangă, ci Nică a lui 

Ștefan a Petrei. La Goma, „Stau în calidorul casei din Mana”, un enunț devenit laitmotiv. Între 

autor și personaj se stabilește un raport dialogic, un raport cronotopic între Eu-Acesta și Eu-Acela. 

Romanul său despre o copilărie basarabeană se constituie dintr-un mozaic de scene, evenimente, 

destine încadrate în capitole, transfigurând artistic copilăria prozatorului, viața părinților săi, a mă-

nenilor, casa, școala, istoria satului Mana, pe scurt, destinul Basarabiei în fața terorii istoriei. Memo-

ria lui Paul Goma „actualizează” mai multe scene, lucruri, evenimente la care a fost martor ocular 

protagonistul sau narează ceea ce a auzit acesta de la alţii. Protagonistul e „martor și judecător”, 

având propriul cuvânt și propria idee despre lumea care îl înconjoară: Tuza e „frumoasă şi când e 

urâtă, adică toată vremea. Săraca de ea, pe lumină i se vede rău obrazul bine buburos. 

Impactul lui Creangă asupra prozei lui Paul Goma nu trebuie exagerat, dar nici subestimat. Așa 

cum am încercat să demonstrăm, Goma a asimilat creator elemente intrinseci ale modelului narativ 

crengian, mai exact poetica lui dialogică. În concluzie, prestigiul lui Creangă, în evoluția prozei ba-

sarabene, este unul indiscutabil și, uneori, decisiv în caracterul ei subversiv, cu alte cuvinte, modelul 

Creangă are un loc aparte în remake-urile moderniste ale basarabenilor.  
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Abstract: Grigore Vieru is considered the exponential poet of the 60’s generation. He has a special 

merit for the literary revolution of the poem for children. Through these poems Grigore Vieru cultivates 

to the little reader a thin linguistic and literary taste, his aim is to re-educate the new generation of 

children. Vieru's lyric poem for children took out the Bessarabian post-war poem of the stereotypes of the 

totalitarian regime, giving birth to the modern poem. For the little reader, the poem is an infantile dia-

logue between the child and the surrounding universe, between the child and the beings that can’t speak. 

Musicality, oratorical style and flexibility of the suggestive language are only few features of the Vieru's 

lyric poem, which generated the emergence of a new poem in Romanian literature from Bessarabia.  

Keywords: literary revolution, poems for children, infantile dialogue, musicality, suggestive 

language. 
 

Grigore Vieru poate fi considerat un adevărat poet al pătimirilor. Trecută dramatic prin propria 

viaţă, plânsă şi deplânsă de nenumărate ori, îmbinată cu un lirism aparte, poezia autobiografică a lui 

Grigore Vieru nu lasă indiferent pe oricine. Grigore Vieru se impune în literatura română ca un des-

chizător de drumuri pentru generaţiile de scriitori ce l-au urmat, însă meritul său incontestabil îi re-

vine poeziei sale pentru copii.  

În 1957 poetul debutează cu placheta de versuri pentru copii Alarma. Alarma a însemnat o 

adevărată revoluţie literară, în care poetul „scoate poezia pentru copii din schemele cazone ale 

vremii, didacticist-ideologizate, reuşind să impună formula unei poezii noi, succinte şi concentrate, 

turnate în tiparele calde, „materne””[1, p. 616-617] („Mama ne mângâie,/ Soarele luceşte./ Soarele e 

unul,/ Mama una este.”, Mama). Imediat de la apariţia acestor noi poezii copiii încep a cânta alături 

de universul necuvântătoarelor din jur, pe când se aduceau osanale personalităţilor politice ale siste-

mului sovietic comunist de pe atunci, iar în locul falselelor îndemnuri poetul cheamă cititorul la a-şi 

iubi limba, pământul, natura („Pe vale, pe culme/ Stau satele mele/ Aproape de codru,/ Aproape de 

stele.”, Satele Moldovei).  

„Vieru a venit cu prima lui cărticică de versuri pentru copii, fiind de acum poet matur, gata format. 

Versurile lui Vieru au venit să lupte cu promovarea unei literaturi mai tinere şi mai dibace” [2, p. 542], 

mărturisea Ion Druţă („Pe ramul verde tace/ O pasăre măiastră,/ Cu drag şi cu mirare/  Ascultă limba 

noastră.”, Frumoasă-i limba noastră). Având în spate o copilărie deloc fericită, plină de încercări, la-

crimi şi confruntări, Vieru plăsmuieşte o poezie mistuitoare. Poezia autobiografică a lui Vieru un stri-

găt înduioşat prin care poetul invită copiii la joc şi fascinaţie. În felul acesta, Vieru vrea să-i arate mi-

cului cititor partea cea bună a vieţii, cea ideală, dar şi să-l cunoască cu partea cea tristă a lucrurilor, 

oferindu-i posibilitatea de a căuta soluţii pentru situaţiile problematice. Aceste poezii simple cu adevă-

ruri mari aveau menirea de a creşte cetăţeni conştienţi. Datorită limbajului accesibil şi a formulelor 

poetice plasticizate, având în vedere că poezia pentru copii este transpusă şi de elementul umoristic, 

poezia sa este uşor memorabilă. Prin intermediul acestor poezii, poetul cultivă micului cititor un 

gust lingvistic şi literar fin, îl pune faţă-n faţă cu descoperirile misterioase ale lumii, îi creează o 


