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Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iasi
Editat sub atenta şi riguroasa îndrumare a lui Czesław Grzesiak, volumul de faţă se constituie
într-o excelentă monografie dedicată uneia dintre cele mai sensibile şi, în egală măsură, dificil de
gestionat teme care îi preocupă astăzi pe cercetătorii literaturii universale: bătrâneţea, mai bine
spus îmbătrânirea, procesul degenerativ inevitabil care apropie ființa umană de moarte. Numită
eufemistic şi „vârsta a treia”, aceasta scapă aparent din vizorul preocupărilor cotidiene, dat fiind
că omul adult, aflat în plenitudinea vieţii sale profesionale, fie nu se gândeşte la bătrâneţe şi la
tot ceea ce aduce cu sine, fie evită sau refuză, pur şi simplu, să discute despre ea.
Întrebarea pe care şi-au pus-o, credem, cei ce semnează studiile din prezentul tom (profesori
universitari şi reputaţi cercetători) este, din acest motiv, cât se poate de legitimă şi provocatoare:
Dar în literatură? Ce se întâmplă de fapt în literatură? Dacă în viaţa reală bătrâneţea este un
subiect tabu, cât de preocupaţi şi de informaţi sunt scriitorii cu privire la acest subiect şi ce
moştenire lasă fiecare în parte unei problematici atât de acute? Parafrazând spusele lui Czesław
Grzesiak din Introducerea volumului, persoanele în vârstă, „adesea bolnave, infirme”, căutânduşi un loc onorabil în sânul societăţii sau al propriei familii, nu apar frecvent în operele de ficţiune.
Iar până la publicarea, în 1987, a impozantei Histoire de la vieillesse en Occident. De l’Antiquité à la
Renaissance alcătuite de George Minois, nu abundă nici în cercetarea literară studiile de gen ample
și solide.
Un posibil răspuns îşi face simţită prezenţa prin vocea unui faimos personaj creionat de
André Gide, citat şi de coordonator, care îi familiarizează pe cititori cu problemele vârstei a treia
după cum urmează: „Un vieillard, ça n’intéresse plus personne… Il y aurait pourtant des choses
très curieuses à dire sur eux”. Aceste „choses très curieuses” pe care literatura reuşeşte să le
impună atenţiei publicului larg ca nimeni alta constituie şi motorul acestei lucrări apărute la
Lublin, în 2012, sub egida Universităţii „Marie Curie-Skłodowska”, într-un grup de cercetători
care şi-au focalizat atenţia cu precădere asupra personajului romanesc şi teatral. Născut, cel mai
probabil, după exemplul cercetărilor de profil din Franţa, unde există şi centre universitare specializate în astfel de studii din a doua jumătate a secolului al XX-lea, volumul investighează atât
universul literar din Franţa, cât şi lumi ficţionale din arealul belgian, canadian şi magrebin.
Stând, fără îndoială, la baza unui demers comparatist de o asemenea amploare, criteriul tematic uneşte preocupări din cele mai diferite, unele chiar exotice, dar şi universuri literare a căror
parcurgere lasă cititorul îmbogăţit în experienţe noi, neaşteptate şi rodnice în semnificaţii. Ceea
ce transformă însă studiile reunite aici într-un tot unitar este tocmai descoperirea, practicată cu
acribie de fiecare autor în parte, a liantului funcţional în lumina căruia problematica avută în
vedere îşi dezveleşte miezul ascuns: personajul. Interesează caracterul actanţial, modul în care
apariţia, evoluţia şi funcţiile personajelor „în vârstă” conduc firul evenimenţial. Vorbim despre
tot atâtea elemente ce pot da naştere unei poetici a imaginarului vârstei a treia, arătând cum
epicul sau dramaticul (preferate de alcătuitorii lucrării) înaintează şi se desăvârşesc într-o formă
finală (şi) cu ajutorul acestor personaje complexe.
„Chipurile bătrâneţii” sunt privite în oglinda adesea infidelă a secolelor şi genurilor literare
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diferite. Dar nu sunt înţelese şi interpretate simplist, conform consacratelor optici contrastante
cu care acest proces în general se asociază: cea optimistă, favorabilă, şi cea pesimistă, defavorabilă.
Un important reper îl constituie statutul privilegiat de care se bucurau bătrânii în literaturile unor
secole îndepărtate, cum ar fi, de pildă, cea medievală sau cea specifică secolului al XVIII-lea,
pentru care persoana în vârstă este sinonimă cu înţeleptul, cu iluminatul, este cel care îşi
împărtăşeşte experienţa, cultura şi spiritul practic generaţiilor tinere, cărora le predă astfel lecţia
demnităţii umane. De aceea enunţurile sapienţiale punctează în majoritatea studiilor, în centrul
unor pasaje memorabile, idei, principii şi chiar metode de investigaţie exprimate cu rafinament
şi tact pedagogic. În acest fel aflăm de ce a fost şi continuă să fie necesar un asemenea demers:
„Le vieillissement est sans doute triste, traumatique, parfois même tragique. Mais vieillir est utile,
même nécessaire – pour vivre pleinement sa vie. En vieillissant, chacun accomplit son destin”
(p. 11).
Studiile reunite aici nu au ambiţia exhaustivităţii, sunt însă excelent documentate, riguros întocmite şi redactate după toate normele şi exigenţele unui travaliu istorico-interpretativ de înaltă
ţinută universitară, căci printre semnatarii articolelor se numără profesori de la binecunoscute
universităţi din Polonia, Cehia, Franţa, România etc. Ele au fost dispuse ţinându-se seama de o
cronologie internă, care permite tuturor celor interesaţi să aibă o percepţie corectă şi realistă
asupra exigenţelor de ordin societal, moral, axiologic şi, nu în ultimul rând, estetic, sub umbrela
cărora conceptul de bătrâneţe şi-a dezvoltat, de-a lungul epocilor istorice, al curentelor şi
genurilor literare propriu-zise, o istorie şi o hermeneutică specifice.
Volumul debutează cu o remarcabilă contribuţie semnată de Maciej Abramowicz de la Universitatea din Varşovia, La représentation axiologique de la vieillesse dans la littérature médiévale. Referinduse cu precădere la cunoscute chansons de geste precum La chanson de Roland, Gormont et Isembart,
Yvain ou le chevalier au lion sau la opere mai puţin accesibile, de tipul celei semnate, la finele secolului
al XII-lea, de Bertrand de Born, Sirventès des vieux et de jeunes ori la romanul occitan Flamenca din
secolul al XIII-lea, autorul porneşte de la o premisă cât se poate de inspirată: personajele care
incarnează stadii ale vieţii omeneşti pe care le propun diverşii auctores medievali ţin de ordinul
abstractului, corespund exact unor concepte vizibile mai degrabă la marii gânditori de talia Sfântului Augustin, a lui Philippe de Navarra sau Toma din Aquino, şi nu realităţii propriu-zise, întrucât neglijează complet schimbările de natură fizică asociate procesului de îmbătrânire. Poate
cel mai bun exemplu este eroul poemului epic, Charlemagne, a cărui „geriatrie desăvârşită” (de
vreme ce ar avea „două sute şi ceva de ani”) este sinonimă cu un caracter eminamente pozitiv,
cu „la sagesse sur laquelle est fondée sa dignité impériale” (p. 16). Sunt investigate, în egală
măsură, şi laturile negative ale bătrâneţii, autorul descoperind şi în acest caz tipologii specifice.
Este vorba despre acele personaje în vârstă, adeseori secundare, care devin pioni ai intrigii punând
obstacole în calea iubirii absolute (soţi geloşi, servitoare neloiale etc.). Concluzia articolului se
dovedeşte interesantă şi pentru teoria literară, dar şi pentru antropologia culturală: „La distinction
thématique en poésie épique et courtoise qui a permis une typologie préliminaire des personnages
qualifiés par leur âge marqué axiologiquement suggère l’importance des genres comme critère
de distribution” (p. 19). Binomul de semnificaţie pozitiv/negativ este aşadar oscilant, distribuţia
axiologică nefiind legată de genurile literare propriu-zise; ea rezultă din principiul medieval al
structurării discursului după modelul ierarhic societal. Şi Miroslava Novotná îi acordă un spaţiu
extins figurii apoteotice a lui Carol cel Mare, în studiul Le personnage de Charlemagne, homme âgé
sacré, dans les « tableaux rénovés » de Julius Zeyer, în vreme ce Anna Gęsicka se ocupă de Le thème de
la vieillesse dans la poésie française du XVe siècle.
Şi universitatea ieşeană „Alexandru Ioan Cuza” se bucură de o reprezentare strălucită în
volum, pentru început prin studiul intitulat Vieux/vieilles comme narrateurs ou narrataires dans quelques
romans français du XVIIIe siècle, aparţinându-i profesorului Petruţa Spânu, care afirmă cu justeţe,
pe urmele lui G. Genette din Figures II, că „dans le roman-mémoires du XVIIIe siècle, la narration autobiographique se déroule a posteriori, lorsque le narrateur central, arrivé á l’âge de la
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sagesse, recueilli dans son refuge et se sentant obligé à faire le bilan de sa vie, est présent comme
personnage dans le récit qu’il narre à la première personne” (p. 49). Pentru a-şi susţine teza cu
aplombul unor exemple de ordinul evidenţei, autoarea se opreşte la Histoire de Gil Blas de Santillane
a lui Lesage, la romanele lui Marivaux (din rândul cărora un spaţiu extins este acordat analizei
acestei teme în La vie de Marianne), la Paul et Virginie, romanul din 1788 al lui Bernardin de SaintPierre, sau invocă romanul postum al lui Diderot, La Religieuse, prin vocea protagonistei MarieSuzanne Simonin, încheind cu romanul epistolar pe mai multe voci, „stereoscopic sau polifonic”,
cum îl numea T. Todorov în Littérature et signification, dacă e să ne gândim la „arderea” rapidă,
acolo, a etapelor existenţiale (multe dintre laturile feminităţii sunt asociate aici vârstelor: tânăra
lipsită de griji, soţia, mama, văduva şi, în fine, bătrâna). Cu ajutorul unor personaje care, aflate
la vârsta senectuţii, îşi rememorează faptele de juneţe, încercând să extragă din ele lecţii de viaţă
spre folosul cititorilor, autorii de secol XVIII construiesc în fapt un „dublu registru” (Jean Rousset) al epicului, invocat şi de Petruţa Spânu în încheiere: „ce double registre est une forme dissimulée
et discrète du grand dessein du siècle des Lumières: faire penser. C’est aussi une valorisation des
personnages âgés et de leur savoir, sagesse et expérience” (p. 57).
Sunt urmărite, mai departe, cu metode specifice comparatismului personaje romaneşti cunoscute unui public foarte larg încă de la apariţie, din secolul al XIX-lea: Anna Kazmarek scrie
despre tratarea în cheie naturalistă a temei bătrâneţii (De la « nuit dans le cerveau » à la « fougue de
jeune homme » : l’évolution de l’image de la vieillesse dans le cycle zolien des Rougon-Macquart), iar Edyta
Kociubińska investighează La malédiction du roi Lear : le drame de la paternité dans Le Père Goriot
d’Honoré de Balzac et La Terre d’Émile Zola. Un spaţiu la fel de amplu în volum îi revine, o dată cu
fulminanta carieră a genului înregistrată la începutul secolului al XX-lea, studierii dramaturgiei:
de la articolul lui Thérèse Mourlevat intitulat Du grand âge dans la dramaturgie de Paul Claudel, trecând
prin acele Visages hideux, angoissants et sereins de la vieillesse dans le théâtre de Fernand Crommelynck et de
Paul Willems de care s-a ocupat Joanna Psychowska, ajungem la un veritabil Bilan de vie: acceptation
ou révolte des personnes âgées dans le théâtre canadien-français purtând semnătura Renatei Jakubczuk.
Tabloul se completează printr-un adevărat tur de forţă ce atinge mai multe zone ale epicului din
secolul care a trecut, persoanele în vârstă constituind obiectul de studiu asociat supranaturalului
în povestirile şi nuvelele franceze (Aleksandra Komandera) sau atât de spinoasei probleme de
gen (Vieillir féminin et masculin dans La Maison, la forêt de Dominique Rolin) ori înţelegerii, prin
ochii unei vârste matur sapienţiale a unui stat naţional frământat de numeroase probleme etnice
(v., începând cu p. 261, articolul Magdalenei Zdrada-Cok despre Le Maroc des personnes âgées dans
le romanesque de Tahar Ben Jelloun).
Apoi profesorul universitar ieşean Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi argumentează că romanul
lui Marguerite Yourcenar Mémoires d’Hadrien reprezintă „un guide de la sérénité”, o „parabolă
filozofică” evocând trecutul unui bărbat care, îmbătrânind, „descoperă valoarea suferinţei, rolul
degradării şi sensul vieţii” (v. p. 134). Testamentul pe care Hadrian îl scrie adresându-l tânărului
său succesor ales Marc Aureliu este o inteligentă mise en abyme, punerea într-o altă oglindă a propriei existenţe, a iubirilor, a prieteniilor şi duşmăniilor sale, a cuceririlor şi înfrângerilor de pe
câmpul de luptă şi din viaţa de zi cu zi. Dincolo de chipul îmbătrânit al încercatului imperator se
ascunde, de fapt, o altă regalitate, cea a spiritului proustian cu care scriitoarea însăşi trăieşte (pasional şi evident seducător pentru cititori) aventura plonjării în timp, identificându-se cu eul care
îşi asumă naraţiunea, după cum remarcă autoarea studiului: „à quarante-cinq ans, Marguerite
Yourcenar s’est lancée de toute son âme dans l’aventure de vivre, pour un temps, dans la peau
d’un homme de soixante ans passés, très malade, se trouvant au seuil de la mort. Par l’intermédiaire d’Hadrien, ou plutôt en compagnie de celui-ci, elle a sondé son propre avenir, elle a approché son propre vieillissement, elle a vécu d’avance le sentiment de sa propre vieillesse”. În
opinia Mihaelei Cernăuţi-Gorodeţchi, scriitoarea franceză practică aici o deconstrucţie a
bătrâneţii: „Ce fut peut-être là, dans le crépuscule d’Hadrien, qu’elle a exorcisé ses propres doutes,
ses propres peurs, ses propres ténèbres; ce fut peut-être là qu’elle a trouvé des réponses et des
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solutions qui allaient lui permettre de déconstruire la vieillesse”. În ciuda declinului trupesc, Marguerite Yourcenar pare să descopere astfel că bătrâneţea înseamnă metamorfoze mentale pozitive,
înseamnă resemnare şi pace a sufletului.
Toate aceste studii, ca şi celelalte, numeroase, necomentate aici din pricina limitării spaţiale
a unei recenzii, merită deplina noastră atenţie. Nu în ultimul rând, ele invită la reflecţie şi pentru
că-i amintesc fiecăruia că existenţa nu este doar o simplă sumă de sensuri contrarii, o balanţă
între haos şi ordine, ci este cu adevărat încununată printr-o îmbătrânire frumoasă şi înţeleaptă;
detaşată, ea se poate întoarce, etern, către un ideal exprimat în sânul culturii vechi: un ideal al
seninătăţii şi armoniei.

