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astfel, aproape toate formele de discurs epic: confesiunea, jurnalul, 

(caietul de regie al lui Radu A. Grinţu), romanul epistolar, cum am 

precizat, extrase din scrieri istorice şi din opere de ficţiune, relatări 

obiective, auctoriale, eseu autoreferenţial (cartea se încheie cu studiul 

„Este Zare Popescu un personaj în «romanul» Zmeura de câmpie?‖), 

dosar de documente, mai multe perspective asupra aceluiaşi 

eveniment sau personaj, discursul naratorului şi discursul autorului 

(în pagină şi, mai rar, în subsolul paginii), discursuri din afara 

scenariului romanesc (numeroasele şi savuroasele înregistrări făcute 

în autobuz, în tren, într-un restaurant etc.).‖ [2, pp. 219-220]. 

Dat fiind că romanul Zmeura de câmpie poate fi considerat 

exponenţial pentru postmodernismul metaficţional, de factură ludică, 

autoironică, parodică, totodată ilustrând foarte convingător atenţia 

deosebită acordată de autor relaţiei dintre operă şi receptor, el se 

impune ca o creaţie de mare originalitate în peisajul prozei optzeciste 

şi rămâne una dintre reuşitele incontestabile ale scriitorului Mircea 

Nedelciu, care, alături de Tratament fabulatoriu, l-a consacrat ca 

romancierul de frunte al generaţiei sale. 
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Summary  
The fractal structure of the novel Viaţa şi moartea 

nefericitului Filimon… by Vladimir Beşleagă is an innovative and 

the most important aspects for text interpretation because it 
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recreates the image of the world in disaggregation. At the same 

time, the irregular structure of the novel makes its understanding 

difficult. Filimon's life is mirrored in several forms, each of them 

represents a specific image, but none of them is proposed as an 

absolute truth. The artistic image created by the novel’s fractal 

structure is a way of representing the world in human 

consciousness – the fractal identity of the human being, the social 

or cultural fractality of the community. 

 

Una dintre particularităţile inovatoare ale prozei romaneşti a 

lui V. Beşleagă stă în modalitatea de organizare a materialului 

artistic. Construcţia romanului său evoluează de la structura 

tradiţională (liniară, inelară) la cea de tip modernist (fractală). 

Atestăm modele de construcţie liniară în romanele Acasă, Ignat şi 

Ana, Durere şi în romanul istoric. În Zbor frânt se pierde 

liniaritatea firului narativ, construcţia este inelară, sfârşitul fiind în 

raport de contiguitate cu începutul. Iar poemului tragic Viaţa şi 

moartea nefericitului Filimon… are o construcţie mult mai amplă. 

Ea presupune un grad înalt de complexitate tehnică şi 

compoziţională, clar definită prin intermediul unui termen 

împrumutat din ştiinţele exacte – „fractal‖, ceea ce înseamnă „o 

figură geometrică fragmentată sau frântă, care poate fi divizată în 

părţi, astfel încât fiecare dintre acestea să fie (cel puţin 

aproximativ) o copie miniaturală a întregului‖ (Mandelbrot B. B., 

The Fractal Geometry of Nature, 1982). Geometria fractală 

studiază formele neregulate ale obiectelor în unicitatea lor, nu ca 

pe elemente statice, ci în evoluţie, atât în natură, cât şi în artă.  

Modelul fractal în proză potenţează receptarea imaginii 

lumii în mişcare continuă. Imaginea nu este gata formată şi 

impusă cititorului, ci se generează în procesul lecturii, în strânsă 

interdependenţă cu particularităţile lui intelectuale. Structura 

neregulată a construcţiei romanului face anevoioasă înţelegerea 
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lui. Iată de ce, în analiza poemului tragic trebuie să se ia în calcul 

principiile fractalităţii: primatul examinării, supremaţia detaliului, 

non-liniaritatea, omotetia interioară şi dimensiunea fractală [4, p. 

226]. Aceste principii stau la baza construcţiei romanului şi 

aplicarea lor aduce aparentul haos compoziţional la condiţia unui 

model structural determinat.  

Desigur, construcţia fractală în roman (dar şi în oricare altă 

operă artistică) nu poate fi studiată ca pură structură, ca formă. 

Chiar dacă este materială, „realizată în întregime pe baza 

materialului‖, forma „ne scoate dincolo de cadrul operei ca 

material organizat‖ [1, p. 58]. Forma compoziţională prezintă 

interes în măsura în care aceasta presupune o modalitate de 

ilustrare a conţinutului, a lumii „ca obiect al cunoaşterii şi acţiunii 

etice‖ [idem, p. 67]. Construcţia fractală reprezintă o structură 

textuală în cadrul căreia sunt codificate diferite percepţii despre 

„formele‖ de existenţă a omului în lume. Imaginea artistică pe 

care o creează structura fractală a romanului e o modalitate de 

reprezentare a lumii în conştiinţa umană – desemnează 

fractalitatea identitară a fiinţei umane, fractalitatea socială sau 

culturală a comunităţii etc. Pe lângă acestea, în poemul tragic, 

construcţia fractală recreează la nivelul formei imaginea lumii în 

dezagregare. 

Pentru a releva efectele hermeneutice ale construcţiei 

fractale în Viaţa şi moartea nefericitului Filimon… este necesar 

de a se porni de la analiza po(i)eticii romanului. Principalele 

particularităţi structurale ale poemului tragic sunt efecte ale 

fragmentarismului, mozaicului, contrapunctului şi punerii în abis. 

Textul fracturat într-o multitudine de secvenţe are proprietatea de 

a se desfăşura simultan pe mai multe planuri, în cheia unor specii 

romaneşti diferite. Fabula este pulverizată într-o multitudine de 

„particule‖ în care se oglindeşte întregul. Fiecare particulă 
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(devenită plan independent) îşi are propria structură, tehnică, chiar 

propriul limbaj şi sistem ideatic, coexistând şi interacţionând în 

cadrul întregului cu celelalte şi cu întregul, după principiul 

sistemului în sistem. Fiecare plan, ca posibilitate diferită de 

fiinţare (dar şi ca un mod aparte de interpretare) a conţinutului, 

contribuie la formarea sistemului hermeneutic integral al 

poemului tragic. Astfel, viaţa lui Filimon este reflectată în mai 

multe oglinzi, fiecare formând o imagine specifică, dar niciuna 

dintre ele nefiind propusă drept adevăr absolut. 

Investigaţiile lui Filimon, ale lui Dionisie, ale Cristinei (în 

dialog cu vocea colegului medic) asupra stării „nervului rupt‖, 

formează viziunea psihanalitică asupra realităţii interioare. Are 

loc o minuţioasă analiză a fenomenelor şi a proceselor psihice. În 

acest mod se tratează, de pildă, problema cunoaşterii: „...cum 

rămâne cu introspecţia? Ori, poate, e mai bine să nu ştii, să nu 

cunoşti, şi: ferice de cei săraci cu duhul, că a lor va fi... ori vorba 

poetului: nu cerceta aceste legi – lasă-mă! – atâta ţi-a rămas, 

colega, să te laşi dusă de torentul asociaţiilor, să abandonezi orice 

analiză, şi la nivelul simplelor senzaţii: vizuale, auditive, tactile 

etcetera, după teoria dumitale, pe care încercai s-o susţii în teza... 

(...) Colega, slăbeşte-mă cu întrebările, ocupă-te de introspecţii şi 

autoanalize psihologice asupra dumitale însuţi, nu mă folosi de 

cobai... – dar parcă cobaiul are psihic? – uf! Îşi trece ea dosul 

palmei peste frunte, am transpirat, dacă deschid ochii, am să-l 

găsesc imediat, dar atunci se va pierde farmecul experienţei – 

autoexperienţei, că doar dumneata susţii că unele halucinaţii s-ar 

putea combate prin altele, astfel deformarea pe care o suferă...‖. 

Această polemică, reconstituită din frânturi de replici pulverizate 

în tot cuprinsul romanului, are loc în conştiinţa dialogală a 

Cristinei. Pe de o parte, ea contrapune două posibilităţi opuse de 

existenţă umană: în cunoaştere şi în necunoaştere. Iar pe de altă 
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parte, cele două voci ale medicilor (care reprezintă cunoaşterea 

ştiinţifică/ profană) polemizează cu perspectiva religioasă, în care 

cunoaşterea absolută e accesibilă doar divinităţii – „ferice de cei 

săraci cu duhul‖, şi cu viziunea poetică – „vorba poetului‖ 

(cunoaştere artistică). Dar ironizându-le, nu fac decât să le 

accentueze ca posibilităţi de cunoaştere a lumii şi modalităţi de 

depăşire a obstacolelor cognitive ale protagonistului aflat pe 

„anevoioasa cale a cunoaşterii de sine‖.  

Analiza psihologiei obsesive, a stărilor conştiinţei aflate la 

limitele patologicului şi ale normalităţii, urmăreşte determinarea 

cauzelor crizei identitare: „ori poate-i enigmaticul Dionisie, care 

i-a întors lui Filimon sufletul pe dos? – ce terminologie vulgară, 

colega, – şi care i-a provocat această criză de... – dar în ce scop? – 

Dionisie Oprea este fratele acelei Străine. Cristina zâmbeşte: 

intuiţia, şi eu credeam că-i logica la mijloc...‖. Stările interioare 

personajului sunt cercetate ca patologii psihologice de către aceste 

două voci. Cea de-a treia voce (pseudoanalitică) este a 

naratorului, care adoptă poziţia unui observator atent al conştiinţei 

crizate, urmăreşte fiecare mişcare interioară, acordând atenţie 

detaliilor. El analizează distant gândurile, ideile, viziunile, 

meandrele conştiinţei şi chiar limbajul interior al personajelor: 

„poate că nu şi-a formulat clar gândul, dar îl purta în adâncul 

sufletului, unde adunase destul amar, mai ales în ultimul timp, cu 

fata asta, apoi şi el...‖. Analiza textualizării limbajului interior 

presupune coborârea din conştient în subconştientul şi în 

inconştientul uman, care refulează „mişcarea şi activitatea 

continuă a semnificanţilor împotriva intenţiei conştiente a 

individului‖ [2, p. 195].  

În lumina planului psihanalitic devine mai clar şi planul 

romanului de idei (observaţia aparţine cercetătoarei Felicia 

Cenuşă). Conflictul interior al protagonistului este declanşat de o 
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idee, care trece ca un fir roşu prin întreg romanul. „Nervul rupt‖ 

este ideea-forţă (devenită convingere), care-i copleşeşte 

interioritatea şi ajunge să-i schimbe destinul. Ideea este superioară 

eului, îl domină, îl modifică, deşi nu este ideea lui, ci e una străină 

– este „vocea-idee‖ a intelectualului Dionisie. De fapt, în roman 

se accentuează natura dialogică a ideii, care este spaţiu de 

întâlnire / coabitare / confruntare dintre două sau mai multe 

conştiinţe. Or, aşa cum afirmă Bahtin, „ideea prinde viaţă, adică 

se formează şi se dezvoltă, îşi găseşte şi îşi înnoieşte expresia 

verbală, generează idei noi numai din momentul în care leagă 

raporturi dialogale temeinice cu alte idei, aparţinând altor 

indivizi‖ [1, p. 121]. 

La confluenţa dintre planul psihanalitic şi cel al romanului 

de idei are loc simbioza modernului cu tradiţionalul, a 

naţionalului cu universalul, a unor elemente de natură diversă şi 

contradictorie, care se complinesc reciproc cu semnificaţii. 

Modalitatea extraordinară prin care Beşleagă asociază simboluri 

de factură psihanalitică (labirintul, cubul, nervul, pătratul, groapa, 

căderea, culorile) cu „simbolurile arhetipal-culturale, etnice, cum 

sunt casa, vatra, focul din vatră, bătrânul, mama...‖ [3, p. 135], 

reprezintă un alt element inedit al romanului.  

Unele conexiuni intertextuale alcătuiesc planul unui roman-

parabolă. În text îşi găsesc reflecţii intertextuale câteva pilde 

biblice. Un bun exemplu este scena cu „spălarea picioarelor‖ (Isus 

le spală picioarele celor 12 ucenici ai săi drept pildă de dragoste şi 

dăruire faţă de cel apropiat; Maria-Magdalena îi spală picioarele 

lui Isus, ca semn al lepădării de sine), care are rezonanţe 

tulburătoare atât în conştiinţa Cristinei, cât şi a lui Filimon: 

„linişteşte-te, ţi-am scos bocancii, am să-ţi spăl picioarele – 

Cristina mi-a spălat picioarele – chinuitele, cât au umblat ele, pe 

unde au călcat... (...) numai astă-seară Cristina m-a descălţat şi le-
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a spălat, picioarele, ori poate am visat?‖ Această relaţie 

intertextuală cu parabola biblică face aluzie la responsabilitatea 

morală a omului faţă de aproapele său, accentuată prin relaţia 

afectivă, strânsă, sacră dintre cele două personaje. Ei sunt legaţi 

nu numai prin datele genetice (fraţi gemeni), ci şi prin 

spiritualitate. În relaţia dialogică Filimon-Cristina are loc o unire 

relaţională dintre eu, tu şi El, întru atingerea idealului de 

fraternitate. Dragostea de celălalt este egală cu dragostea de sine 

şi de Dumnezeu. 

Raportul Filimon-Fătu este zugrăvit prin altă parabolă – cea 

a răstignirii. În răspăr cu semnificaţia biblică a răstignirii, în 

roman acest act apare în conştiinţa lui Fătu ca o satisfacere a 

dorinţei sadice şi plăcerii de a-l vedea pe El suferind. Relaţia 

dintre personaje, în acest caz, este răsturnată. Răstignirea e 

actualizată ca metodă de pedeapsă pentru „hoţul‖ (Filimon) care 

este „vânat‖ în casa lui Fătu. Conştiinţa lui proiectează un 

monolog triumfător şi diabolic în faţa fiului prins în capcană: „şi 

acum priveşte în colţul din dreapta, ce vezi? o cruce, o răstignire: 

ştii că acum multe sute de ani pe cruci ca asta erau bătuţi în cuie 

hoţii, bandiţii, ucigaşii, ştiai? şi acum ia-o în spate, aşa, şi 

porneşte, îi grea? Ei, vezi? Criminalii de altădată erau gentelmeni, 

şi-o duceau singuri, apoi urcau pe scăriţă, mătăluţă nu vrei să 

urci?‖ Interpretarea păgână a mitului biblic al răstignirii, accentul 

sarcastic, nu face decât să identifice soarta de fiinţă jertfită a lui 

Filimon cu cea a lui Hristos. Planul biblic aduce o altă lumină 

asupra existenţei lui Filimon. 

Dintr-un alt punct de vedere, Filimon, care este victima 

tatălui său tiran, poartă vina a tot ce i se întâmplă. Conştiinţa sa 

ascunde multe nedreptăţi făcute chiar de mâinile proprii. Crima, 

urmăririle, ameninţările, colonia pentru copii, închisoarea, obsesia 

gratiilor, pistolul, ancheta sunt elementele esenţiale ale planului 
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poliţist desfăşurat în Viaţa şi moartea nefericitului Filimon.... În 

cadrul acestuia, aceleaşi personaje au o cu totul altă distribuţie: ei 

se împart în victime, inculpaţi şi martori. Acuzaţiile sunt emise 

din toate părţile, raporturile acuzator-acuzat, vinovat-victimă este 

răsturnat de mai multe ori. Procesul judiciar devine cu atât mai 

complex, cu cât este sesizată mai acut lipsa unei instanţe 

superioare, care ar pronunţa „sentinţa‖.  

Ancheta se desfăşoară prin recuperarea (în stil juridic) a 

trecutului protagonistului. Sunt  interogate mai multe persoane, 

dar procesul de chestionare este, ca şi în cadrul celorlalte planuri, 

disproporţional fracturat şi repartizat mozaical în mai multe 

capitole ale poemului tragic. Linia poliţistă aduce o nouă 

perspectivă asupra fabulei poemului tragic, presupune o nouă 

modalitate de reconstituire a evenimentelor şi relaţiilor dintre eroi, 

înregistrându-le în „coperţile negre‖ ale unui dosar de existenţă. 

La nivelul discursului narativ, dar mai ales al fabulei, secvenţele 

juridice au un rol organizator.  

Realitatea romanescă se reflectă cu totul diferit prin prisma 

planului socio-politic din Viaţa şi moartea nefericitului Filimon..., 

care oglindeşte societatea în perioada totalitară, evidenţiind 

defectele de sistem şi consecinţele lor asupra individului, 

reprezentant al diferitelor categorii sociale. Se insistă asupra 

problemei oprimării intelectualităţii care opune rezistenţă 

sistemului, depersonalizării clasei muncitoare, răsturnarea 

ierarhiei de valori sociale şi general-umane, atribuirea unei 

conotaţii pozitive/ constructive tuturor actelor de violenţă în 

mediul social şi privat etc. Aceste aspecte au cele mai profunde 

ecouri ale ideologiei politice în roman, reflexe ale vocilor lumii 

totalitare. 

În structura intimă a textului sunt intră şi anumite probleme 

de creaţie, care constituie planul metaliterar: meditaţia asupra 
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felului în care se scrie, asupra transfigurării vieţii / morţii în 

operă, asupra raportului dintre realitate şi ficţiune, reflectării 

concepţiei asupra timpului / spaţiului şi a legăturii dintre viaţă şi 

text etc. Elemente de metaroman în poemul tragic se atestă nu 

numai în discursul naratorial, ci şi în vocile eroilor. 

Autoreflexivitatea romanului constituie o formă de acces la 

sistemul lui hermeneutic.  

Enumerarea şi analiza planurilor prin care se transfigurează 

conţinutul poate continua la nesfârşit, or fractalitatea presupune o 

multitudine de piste de interpretare. Rămâne de stabilit ce efect 

are construcţia fractală asupra mecanismului de formare a 

imaginii artistice a lumii şi asupra procesului de receptare a 

textului. Nu-i o descoperire că fiecare tip de construcţie este fidelă 

convenţiei romanului, fie că prin intermediul ei se prezintă fabula/ 

conflictul/ caracterul într-o imagine cât mai deplină, exactă, clară, 

şi aparent obiectivă în raport cu realitatea, sau invers – se creează 

suspans şi confuzie. Ordinea sau haosul în transfigurarea artistică 

a lumii sunt efecte ale construcţiei. E un lucru acceptat că V. 

Beşleagă are romane care aparţin mai multor convenţii artistice 

epice. Însă romanele sale exponenţiale nu se includ perfect în 

niciuna, ilustrând fenomenul tranziţiei de la o doric la ionic, sau 

de la ionic la corintic. Desigur că acest fapt nu putea să nu se 

reflecte şi la nivelul construcţiei romaneşti. Aşa se explică 

eterogenitatea interioară şi po(i)etica hibridă a poemului tragic, în 

care imaginea lumii în dezagregare, a pierderii coeziunii şi 

identităţii ei, este reflectată la toate nivelurile textualităţii, dar mai 

ales la cel al formei.  

Construcţia fractală, în fine, exploatează la maxim 

percepţia, reprezentarea, creativitatea, memoria, experienţa, 

axiologia şi ideologia cititorilor. Interacţiunea cu textul este 

intensă şi profundă, deoarece implică nişte conştiinţe vii, active, 
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înrădăcinate în spaţiul, timpul şi societatea lor. Fractalitatea 

provoacă acestor conştiinţe o stare de încordare, care determină 

spre retroacţiune, fiind primul factor care dă curs dialogului 

textului cu lumea. 

 
Bibliografie 

1. Bahtin M. Problemele poeticii lui Dostoievski. Bucureşti: 

Univers, 1970. 381 p.  

2. Eagleton T. Teoria literară. O introducere. Iaşi: Polirom, 2008. 

308 p.  

3. Ghilaş A. Romanul lui Vladimir Beşleagă: valenţe psihanalitice. 

În: Akademos, 2011, nr. 2. p. 135-137.  

4. Voicu C. G. The fractal identity in Jean Rhys’ fiction. Cluj: Presa 

Universitară Clujeană, 2014, p. 225-232 // 

http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A8187/pdf 

 

PERSONAJUL FEMININ FOWLESEAN ÎNTRE 

EMANCIPARE ŞI VICTORIANISM 

Viorica ZAHARIA, dr., conf. univ. 

 

Summary 

Literature is one of the most effective means of promoting 

the militant movements of the woman`s emancipation. Much of the 

20th century literature deals with the subject of the women`s 

condition by illustrating the different types of female character. In 

this sense, significant is the novel The French Lieutenant`s lover, 

a testimony of a paradoxical John Fowles`s attitude: the 

sentimental attachment to the values of the Victorian Age, but 

also the (post)modernist rebellion against them. At the time, the 

author also expresses his plea for the woman`s emancipation in 

the 20th century. Sarah, the narrator`s spokesperson and 

Ernestine`s antipode, representing the emancipated woman in the 

economy of the novel. 

 

Mişcările militante pentru emanciparea femeii devin 

evidente mai cu seamă începând cu a doua jumătate a sec. al XIX-
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