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Teza de doctorat intitulată „Limbajul poeziei lui Ion Şiugariu” este rezultatul 

unui studiu de şase ani şi rodul reflecŃiilor personale asupra dimensiunii lingvistice şi 

psiho-simbolice a operei poetului. 

Lucrarea de faŃă poartă amprenta dorinŃei de a înŃelege mecanismele intrinseci 

procesului creator şi de a sesiza raporturile care se stabilesc (mai mult sau mai puŃin 

conştient) între eul creator şi lume ca material concret, senzorial, imediat, precum şi de a 

recunoaşte „legăturile ancestrale” inserate organic în ansamblul de „ritmuri” şi de 

„ceremonialuri” diferenŃiale ce particularizează fiecare operă literară în parte. 

 Scopul fundamental al lucrării este analiza şi interpretarea poeziei lui Ion 

Şiugariu în contextul mai larg al psiholingvisticii, al criticii tematice şi al etnofilosofiei, 

bazându-ne pe principiile şi pe metodele de cercetare proprii acestor domenii. Există 

astfel contexte în care anumite teorii sau principii de aplicare metodologică au fost 

tranzitate dintr-un domeniu de cercetare în altul, lucrarea dobândind un pronunŃat 

caracter transdisciplinar. 

 Ipoteza de la care porneşte acest studiu doctoral este aceea că actul creator, în 

multitudinea dimensiunilor sale, implică anumite „cauze” şi „clauze” de ordin 

subiectiv/ancestral care-i influenŃează devenirea, zonele de transfer dinspre abisal înspre 

suprafaŃă, dinspre „dinlăuntrul” creaŃiei înspre „în-afara-textului” sublimând relaŃia 

intimă care se stabileşte între creator şi patrimoniu cultural/spiritual grefat în 

personalismul său liric. Analizând acest tip de relaŃie,  dintre creator şi creativitate, 

dintre ancestralitatea pecetluită în „anatomia lirică a fiinŃei”1 şi creativitatea exhibată în 

forme şi structuri semnificative, am urmărit să stabilim mitul creator al poetului,  prin 

sintetizarea elementelor  textuale supuse analizei într-o scală valorică sau într-o hartă 

intuitivă relevantă. 

 În Preambul sunt prezentate importanŃa şi actualitatea temei, continuându-se cu 

formularea obiectivelor cercetării, obiective ce vor fi urmărite de-a lungul întregii lucrări 

şi cu precizarea metodelor de cercetare.  

 Argumentele care au stat la baza alegerii temei sunt de natură subiectivă, 

obiectivă şi pragmatică. 

                                                 
1 Lucian Blaga, Trilogia culturii, în Opere, ediŃie îngrijită de Dorli Blaga, cu un studiu introductiv de Al. 
Tănase, Ed. Minerva, Bucureşti, 1985, p.274 
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 Primul argument este de ordin subiectiv şi afectiv, reprezentând deschiderea 

personală spre opera literară a lui Ion Şiugariu de care mă leagă, dincolo de plăcerea 

receptării estetice, mai ales şansa de a studia un artist născut în acelaşi areal cultural cu 

mine, practic în aceeaşi comună.  

 În al doilea rând, am considerat opera acestui poet ca fiind insuficient exploatată, 

în prezent neexistând multe studii compacte referitoare la ceea ce a scris Ion Şiugariu, 

acesta fiind pe bună dreptate considerat de către Nae Antonescu, în cartea cu acelaşi 

titlu, „un poet uitat”. 

 În al treilea rând, perspectiva de a studia legăturile ancestrale subtil ancorate în 

tubulatura textului poetic, de a stabili raporturi de continuitate sau de disociere între 

mentalul colectiv şi cel individual, a constituit pentru mine o provocare în sensul de 

exerciŃiu intelectual neexperimentat până acum.  

 Argumentul fundamental aflat la baza proiecŃiei şi a construcŃiei acestui 

eşafodaj, care a orientat întregul demers teoretic şi practic, este plastic relevat prin 

alegaŃiile lui Lucian Blaga referitoare la preexistenŃa fondului etnic, care, aşa cum o 

probează inegalabil un creator ca Ion Şiugariu, „are putere de destin, iar artistul, orice ar 

încerca, nu scapă de poruncile scrise cu sânge în anatomia lirică a fiinŃei.”2  

 Originalitatea temei. Ne-am străduit să evidenŃiem şi să interpretăm într-un 

mod insolit fluxul subteran al poeziei şiugariene, acela al depozitarelor ancestrale 

fluidizate în textura lirică: chemarea văilor, a munŃilor, legătura cu Dumnezeu, raportul 

dintre libertate şi necesitate etc. 

 Actualitatea temei. Considerăm tema pusă în discuŃie actuală în cadrul larg al 

cercetărilor psiholingvistice, în special datorită încercării de surprinde raportul dintre 

harta mentală individuală, tipică eului creator şi harta mentală colectivă specifică 

spaŃiului-matcă, cu scopul de a stabili genul proxim de asemănări şi diferenŃele specifice 

care decurg din acest tip de analiză. Considerăm că un astfel de exerciŃiu este interesant 

şi actual din perspectiva evidenŃieirii rolului fundamental pe care codul etic de 

reprezentări şi de valori circumscris unui areal cultural bine delimitat, îl exercită subtil 

asupra procesului creator intrinsec. De asemenea, analiza lexicului poetic şiugarian şi 

compactarea studiului proliferat pe domeniile lingvisticii, criticii tematice, etnologiei şi 

                                                 
2 ibidem 
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psihologiei într-o teză de doctorat, aduc noutăŃi despre poezia unui poet maramureşean 

mai puŃin cunoscut la nivel naŃional, însă important pentru cultura locală din nordul Ńării. 

 Conceptualizarea şi definirea noŃiunilor operante. Metodele cercetării. Se 

impune de la început precizarea caracterului transdisciplinar al acestei teze de doctorat 

în compoziŃia căreia se găsesc confluente mai multe domenii de cercetare: 

psiholingvistica, literatura, imagologia, critica tematică, sociologia, etnologia, filosofia 

şi statistica. Obiectul de studiu îl reprezintă textul poeziei lui Ion Şiugariu. 

Pluriperspectivismul abordării textuale a impus stabilirea unor coordonate fundamentale 

de cercetare şi tranzitarea unor teorii, noŃiuni şi concepte dintr-un domeniu de cercetare 

în altul. Astfel, teoria nodului structurant şi al câmpului periferic de reprezentări, tipică 

imagologiei se regăseşte ca linie de forŃă a lucrării, necesară în determinarea 

principalelor câmpuri simbolice şi a releelor valorice în jurul cărora se construieşte 

substanŃa semantică a operei poetice; metoda analizei statistice  proprie matematicii şi 

lingvisticii matematice ne-a ajutat în esenŃializarea valorilor expresive, în denotarea 

câmpurilor simbolice şi a condus spre algebrizarea lexicului poetic prin care ipoteza 

tezei de doctorat a prins un contrur justificabil; analiza psiholingvistică şi 

descompunerea textuală în structuri semnificative proprie criticismului tematist au 

contribuit la instrumentarea limbajului poeziei, la dezasamblarea lui în forme şi structuri 

metaforice obsedante, la detectarea întregului cîmp de convergenŃe simbolice prin care 

lexicul şiugarian îşi poate afirma individualitatea, dar mai ales ascendenŃa. Pentru a 

recompune metodic drumul cercetării poetice de la analiză spre sinteză, am apelat la 

noŃiuni, concepte şi simboluri tipice etnologiei, filosofiei şi mitologiei, prin care am 

reuşit să situăm procesul creator şiugarian în dimensiunile sale fundamentale, am reuşit 

să stabilim diferenŃele şi asemănările dintre general şi individual şi, în primul rând, am 

izbutit, credem noi, să justificăm argumentat ipoteza temei. 

Pentru înŃelegerea mecanismelor cercetării, precizăm că am abordat noŃiunea de 

text poetic ca fiind un loc de reverberare a tuturor tendinŃelor şi atitudinilor creatoare 

specifice lui Ion Şiugariu, prin care opera sa literară capătă un fel al ei de a fi unic şi 

irepetabil. Pornind de la nivelul concret de organizare structurală (semne, complex de 

semne etc.), textualitatea operează o abstractizare, o intelectualizare a formelor prin 

asimilarea naturală a psihologiei fiinŃei creatoare. Acest proces de absorbŃie ontologică 

determină, practic, diversitatea, nuanŃarea, personalizarea discursului poetic, prin care 

acesta câştigă intenŃionalitate şi transcendenŃă, specificând că în acest din urmă sens, în 
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care fiinŃează, prezintă angajamente ontologice. Cât despre poetica textului Şiugarian, 

vom avea în vedere unele direcŃii mai puŃin prezente în spaŃiul literar românesc. Una 

dintre acestea are în vedere  intenŃionalitatea şi ceea ce Ńine de „pre-textul” literar, sau în 

opŃiunea geneticii textuale din anii 70, de „avan-textul” operei:3 manuscrise, note, 

caietele lui Ion Şiugariu cu transcrierile „pe curat”, manuscrisele definitivate sau 

ciornele etc. (unele dintre acestea parŃial publicate de Lucia Soreanu, soŃia poetului) în 

varianta în care acestea ne sunt utile în cercetarea genezei textului. Acestea s-au 

constituit într-un teren fertil acceptării procesului de creaŃie textuală Şiugariană ca 

proces intenŃional, marcat de preemineneŃa relaŃiilor de autotextualitate4 înŃelese ca 

„transformări de la o stare textuală la alta”.5  

Ideea de textualitate imagologică s-a fundamentat prin maniera poetului Ion 

Şiugariu de a opera cu imagini (în special cu „imagini afective” amprentate sinelui în 

perioada copilăriei, a vârstei timpurii) şi de a transpune astfel sensibilitatea plastică, 

predilect vizuală, în practica artistică. Prin acest transfer ontologic, cuvintele vor căpăta 

pregnanŃă vizuală, devenind „cuvinte vizuale” (vizual words) din Ńesătura cărora se 

exprimă legătura organică dintre vizualitate şi textualitate. 

Paradoxal, unele sugestii clandestine, cu toate că ne-au fost furnizate pe căi 

oarecum ocolite (prin alegaŃiile referitoare la naratologia vizuală ale lui Mieke Bal)6 ne-

au încurajat în extinderea imersiunii vizuale şi spre textul poetic acceptat ca fapt literar 

şi „realitate semiotică”, prin care se creează complexe artistice dinamice, semnele 

putând fi transferate, după cum se cunoaşte, dintr-un domeniu al literarităŃii în celălalt. 

Aşa cum ne avertizează G. Genette,7 distingem şi noi în cadrul literarirtăşii constitutive 

între cele două câmpuri de activităŃi verbale ce au un scop estetic „instituŃionalizat”: 

ficŃiunea, definită prin trăsături logice sau pragmatice şi dicŃiunea, potrivit căreia poezia 

se poate defini formal.  

Evident, nu i se pot atribui poetului Ion Şiugariu intenŃii prin care acesta ar fi 

încercat să construiască un gen de muzeu textual vizual. Şi, totuşi, poezia lui are însă un 

                                                 
3 Jean Bellemin-Noël, Le texte et l’avant-texte, Larousse, Paris, 1972 şi L.Hay (éd.), Essais de critique 
génétique, Flammarion, Paris, 1979.  
4 R. Debray Genette (1995). C.R. Grésillon Almuth: Éléments de critique génétique : Lire les manuscrits 
modernes, PUF, 1994. 
5 R. Debray Genette, Intertextualité, autotextualité: Proust et Balzac. In „Voix de l'écrivain : mélanges 
offerts à Guy Sagnes / textes recueillis par Jean-Louis Cabanès”, Toulouse: Presses Universitaires du 
Mirail, 1996, pp. 247–260. 
6 Mieke Bal, Naratologie: introducere în teoria naraŃiunii (trad. Sorin Pârvu), Institutul European, Iași, 
2008.  
7 G. Genette, FicŃiune si dicŃiune, trad. şi pref. de I. Pop, Editura Univers, București, 1994.  
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ascendent pictural pronunŃat, în care fiecare imagine afectivă se sublimează în cuvânt 

poetic. Acest transfer organic, intrinsec operei, orientează textualitatea către irepetabil. 

Aşa că, în descifrarea sensurilor poeziei lui Şiugariu va trebui să pornim, în mod 

evident, de la imagine. 

Am urmărit, totodată, evoluŃia şi împletirea raŃionamentelor şi a judecăŃilor de 

valoare, desprinse atât din surse tradiŃionale, cu opinii, reacŃii şi sugestii existente în 

lucrări, identificate în formă tipărită şi/sau în variantă electronică, dar şi surse mai 

recente, astfel încât să ni se permită deschideri spre perspective de abordare inedite, prin 

care să se fundamenteze o temelie confirmată ştiinŃific, solidă şi pertinentă hermenutic. 

Structura lucrării. În ceea ce priveşte structura lucrării, aceasta este alcătuită 

din trei părŃi (fiecare având capitolele şi subcapitolele aferente), cu o introducere şi 

consideraŃii finale, anexe, addenda, index şi bibliografie.  

Prima parte, intitulată Ion Şiugariu. Poezia în dimensiunile ei imediate îşi 

propune să elucideze problematica universului liric al lui Ion Şiugariu prin identificarea 

principalelor teme şi motive literare şi amplasarea poetului la intersecŃia unor şcoli, 

doctrine şi fluxuri literare, aspecte care vor fi reluate şi amplificate concentric. 

Trimiterile la reperele biografice ale poetului Ion Şiugariu au fost considerate necesare, 

în condiŃiile în care nu ne aflăm în faŃa unui autor de referinŃă din literatura română. 

Se impun, firesc, și anume precizări în legătură cu postularea aserțiunii potrivit 

căreia, în opțiunea noastră, poezia lui Ion Șiugariu ar ține de ceea ce „grupul meta” (din 

cadrul Centrului de studii de poetică, de pe lângă Universitatea din Liège) accepta drept 

„întrebuințare singulară a limbajului”. Cu alte cuvinte, ceea ce a contat într-o asemenea 

ecuație au fost „procedeele de limbaj” ce caracterizează poezia lui Ion Șiugariu, știut 

fiind că, într-o definiție tradițională a poeziei, aceasta va fi acceptată ca „artă a 

limbajului”8, prin „artă” avându-se în vedere „calitatea deosebită” a unei realizări și, 

prin extensie, ansamblul de „precepte” a căror finalitate constă în girarea acestei 

„calități”.  

Poet de formaŃie clasică, cu afinităŃi evidente către literatura simbolistă (aşa cum 

atestă şi lecturile sale din liceu şi studenŃie), Ion Şiugariu va „dezvolta” o poezie în 

direcŃia non-deterministă a celui de-al „doilea modernism”, fără să evite însă şi o anume 

perspectivă mitică asupra lumii. Situat mai degrabă la intersecŃia dintre tradiŃionalişti şi 
                                                 
8 Pierre Fontanier,  Figurile limbajului, Editura Univers, București, 1977, traducere, prefață și note de 
Antonia Constantinescu. 
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neoclasici, Ion Şiugariu opune dezordinii materiale a experimentelor avangardiste, cu 

care este parŃial contemporan, o metrică simplă, clasică şi o perspectivă artistică fluidă, 

în linia transparenŃei postromantice. 

Poezia lui Ion Şiugariu, deşi înglobează remanenŃe ale tradiŃionalismului 

decanonizat, vizibile la nivelul versificaŃiei, inspiraŃiei, terminologiei religioase, se 

îndepărtează de „stilul naŃional” de la „Gândirea” şi promovează o perspectivă modernă 

sesizabilă atât la nivelul „ineditului metaforic” precum şi în tehnica de reconvertire a 

elementelor tradiŃionaliste. Reciclarea „materialului rural” (folcloric), a elementelor de 

pastel (peisaj naŃional) sau a altor repere „tradiŃionale” nu constituie per se „o 

inferioritate” sau „o decadenŃă”, pentru că, aşa după cum avertiza şi Eugen Lovinescu, 

„inferioritatea şi decadenŃa” constau, de regulă, doar în „deficitul de originalitate şi 

diferenŃiere”.  

 Atent la pericolul noilor „parazitisme poetice”, Ion Şiugariu recurge la 

revalorificarea unor rădăcini din cadrul „imaginarului colectiv”(maramureşean), demers 

ce constituie fundamentul pe care se proiectează energetismul personalităŃii sale 

creatoare. Şi dacă Ion Şiugariu creează sub „forŃa oarbă a mentalului colectiv”, acest 

lucru nu îl stigmatizează ca tradiŃionalist, ci, dimpotrivă, nuanŃează caracterul 

diferenŃiator al liricii sale ce se situează în ascendenŃa unui modernism bine temperat. 

Mai mult decât atât, pe parcursul demersului analitic am evidenŃiat filiaŃii pe care 

arhitextura poetică a lui Ion Şiugariu le comportă în raport cu alte arealuri culturale 

decât cel maramureşean sau cel românesc. 

 În partea a doua a lucrării, intitulată Simboluri şi categorii simbolice, 

perspectivele cercetării (lingvistice, semantice, poetice, tematice, psihocritice) sunt 

inoculate progresiv, cu efecte vizibile în „studiul statistic”, prin care realizăm o 

„algebrizare a limbajului poetic”, în sensul condensării lexicului în „ecuaŃii”, orientate 

pe axa vitalităŃii, a luminozităŃii şi ascensionalităŃii. Prin urmare, în această parte a 

studiului am provocat o explorare nemijlocită şi intimă a textului pentru a evidenŃia, 

argumenta şi a da consistenŃă reală suportului obiectiv unor prime impresii de lectură 

când poetul apare solar, ascensional, vitalist, candid. O tentativă de a detecta şi a 

deconspira acele elemente cu care operează poetul şi care în cele din urmă îl definesc. 

Categoriile cu potenŃial simbolic pe care le-am prelevat sunt: culoarea, lumina, 

anotimpurile, fauna şi flora. În cadrul fiecărei categorii declarate am „evidenŃiat”, pe 

rând, şi apoi am „contorizat” numărul de apariŃii al fiecărui element lexical, sau variantă 

a acestuia, pe care îl considerăm relevant. Fiecare „incidenŃă” a acestuia a fost 
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„semnalizată” împreună cu „contextul ei poetic imediat”, localizabilă în text prin 

„adresa” care i se ataşează. 

În tabelul de mai jos este expusă sintetic „statistica incidenŃelor elementelor 

simbolice” corespunzătoare fiecărei „categorii simbolice” din fiecare volum studiat şi 

raportul dintre primul volum Trecere prin alba poartă şi volumul al doilea Paradisul 

peregrinar. 

 

Element simbolic 

 

Trecere... Paradisul ... Raport Total 

alb 30 18 0,6 48 

albastru 3 2 0,66 5 

verde 3 0 0 3 

gri 3 2 0,66 5 

galben 2 2 1 2 

maro 0 0 0 0 

roşu 1 2 2 3 

violet 0 0 0 0 

negru 0 0 0 0 

cerul 17 12 0,8 29 

soarele  28 7 0,25 35 

luna 3 3 1 6 

stelele 4 10 2,5 14 

absenŃa luminii 5 8 1,6 13 

primăvară 15 0 0 15 

vară 5 0 0 5 

toamnă 3 2 0,66 5 

iarnă 0 0 0 0 

flori 35 5 0,142 40 

vegetaŃie 31 7 0,225 38 

păsări şi insecte 11 1 0,09 12 

animale ierbivore 12 2 0,166 14 

animale carnivore 0 0 0 0 

Tabel 1. Statistica incidenŃelor elementelor simbolice 
corespunzătoare fiecărei categorii simbolice 
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Dacă privim coloana a treia, cea a raportului dintre incidenŃele din volumul 

Paradisul Peregrinar şi cele din volumul Trecere prin alba poartă, observăm că acesta 

este, în toate cazurile, cu două excepŃii semnificative (lipsa luminii şi stelele), subunitar. 

Aceasta înseamnă că în volumul Paradisul Peregrinar  poetul abandonează, într-o 

măsură însemnată, referinŃele la obiectualul material pe care le-a folosit în primul 

volum, în favoarea unui vocabular mai conceptualizat.  

Altfel spus, volumul Trecere prin alba poartă favorizează referirile la particular, 

la existentul obiectual şi sensibil, fiind, din acest motiv, per ansamblu, un volum mai 

„fizic”, în sensul în care „referiririle” lui sunt recognoscibile ca atare în existent. 

Referitor la volumul Paradisul Peregrinar,  ca un corolar firesc al maturizării artistice a 

poetului, acesta devine un volum mai „metafizic” în sensul că vehiculează mai degrabă 

„referiri” la un existent transfigurat de eul creator poetic, la „realităŃi referate” ce nu sunt 

recognoscibile ca atare în universul real imediat. Cu toate acestea, se constată cum, cu 

toată proporŃia lor diferită, categoriile simbolice urmărite de noi se regăsesc şi îşi produc 

„efectele specifice” în ambele volume.  

Ceea ce se observă, mai cu seamă, în acest tabel este absenŃa cu desăvârşire, atât 

în primul volum cât şi în al doilea, a culorii negru şi a animalelor carnivore. 

Interpretarea calitativă a categoriilor simbolice prelevate statistic, în care am  

trecut fiecare unitate prin filtrul simbolismului maramureşean, românesc şi european, a 

permis concluzionarea  că ascendentul creativitaŃii şiugariene este spiritul rural 

maramureşean, însă concluzia de fond a fost aceea ca Şiugariu este un poet vitalist, 

ascensional, solar. 

 Partea a treia, Metamorfozele ontologice ale fiinŃei, în care alterităŃile şi 

unitatea eului creator, relevată în structuri formale semnificative, converg spre 

identificarea unei istorii personale de factură mitologică, întregeşte unghiul adiacent al 

cerectării noastre. 

Apreciem că în ceea ce priveşte demersul interdisciplinar, necesar construirii 

unei viziuni integratoare, nu am avut în vedere o inventariere generală a teoriilor şi a 

opiniilor, ci, mai curând, o reasamblare, o resituare a acestor perspective în angrenajul 

cercetării, astfel încât, împreună cu inserŃiile proprii, acestea „să slujească îndeplinirii 

scopului fundamental” al tezei şi „să lumineze” spaŃiul imaginar al liricii şiugariene, 

completându-l cu lumini şi umbre nedescoperite până în prezent.  
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Partea intitulată Metamorfozele ontologice ale fiinŃei îşi propune o investigare, 

cu ajutorul psihocriticii, a etnofilozofiei şi a mitopoeticii, a „inefabilului poetic”, 

înŃelegând prin acesta straturile joase ale subconştientului şi ale inconştientului care, 

împreună cu mentalul raŃional converg la sublimarea prin cuvânt, a relaŃiei dintre poet şi 

existentul dat.  

Prin explorarea rădăcinilor genetice a proceselor elaborării poetice (prin operaŃii 

subtile şi sedimentări lente) se poate obŃine un desemn al profilului psiho-cultural al unei 

opere literare şi putem aprecia măsura în care un artefact (în cazul nostru – opera 

poetică) se juxtapune, ca valoare simbolică, hărŃii mentale tipice culturii din care s-a 

zămislit. Pentru a construi un demers psiholingvistic argumentat, dar şi pentru a reduce 

la minimum riscul speculaŃiilor forŃate, am valorificat studiile în domeniu  ale lui 

Claude-Levi Strauss, R. Jakobson, Jean-Pierre Richard, Charles Mauron, J.P. Weber, 

Roland Barthes etc.,dar şi cercetarile din domeniu psihanalizei ale lui Sigmund Freud şi 

Carl Gustav Yung. 

Am pornit de la premiza elansată de Ion Biberi în prefaŃa la Poezia, mod de 

existenŃă (1968), potrivit căreia „poezia ne apare într-adevăr, mărturia cea mai 

cuprinzătoare a unei viziuni antropologice”9, recunoscând, din start, cantonarea 

definitivă în limitele şi relativitatea oricărei „cercetări consacrate”, pe considerentul că, 

aşa după cum ne confirmă şi Charles Mauron, „creaŃia literară scapă oricărui tip de 

anchetă ştiinŃifică”.10  

Acest lucru se datorează, în opŃiunea criticului francez, faptului că inteligenŃa şi 

personalitatea umană sunt expresia legăturilor ancestrale şi culturale complexe, iar 

personalitatea inconştientă a scriitorului – care este şi obiectul principal de studiu al 

psihocriticii – este un domeniu vast, incomprehensibil, şi, mai cu seamă, insuficient 
                                                 
9 Ion Biberi, Poezia, mod de existenŃă, Editura Minerva, Bucureşti, 1982, p. 5. 
10 Charles Mauron, Des métamorphoses obsésantes au mythe personnel. Introduction à la psychocritique, 
Paris, José Corti, 1968. În traducere românească: De la metaforele obsedante la mitul personal (trad. de 
Ioana Bot ).- Cluj-Napoca, Editura  Dacia, 2001. 
Într-o formă adaptată contextului, probleme vizând mitul personal al scriitorului se regăsesc şi în studiul 
lui Romul Munteanu, Metamorfozele criticii europene moderne, Bucureşti, Editura Univers, 1975; Eugen 
Simion, Întoarcerea autorului. Eseuri despre relaŃia creator-operă. – Bucureşti, Editura Cartea 
Românească, 1981; Liviu Rusu, Eseu despre creaŃia artistică. ContribuŃie la o estetică dinamică 
(traducere din l. franceză: Cristina Rusu), Bucureşti, Editura ştiinŃifică şi enciclopedică, 1989. Mai 
precizăm că ecouri s-au resimŃit în studii mai vechi, cum ar fi cele ale Marinei Mureşanu (Mit şi mitologie 
personală în psihocritica lui Charles Mauron, în volumul DirecŃii în critica şi poetica franceză 
contemporană, (1983) ori în mai recente: Val Panaitescu, coordonatorul volumului Terminologie poetică 
şi retorică, (1994) şi Corin Braga, 10 studii de arhetipologie (1999); Petre Isachi (Psihologia personajului 
(I). Psihocritică. Repere teoretice; Mihail Dolgan, Mitul personal – principiu structurator allirismului 
modern, în Orientări artistice şi stilistice în literature contemporană, Vol. I. – Chişinău, Centrul editorial 
USM, 2003, şi Poezia contemporană, mod de existenŃă în Metaforă şi Idee. (Studiu monografic). – 
Chişinău, Elan Poligraf, 2007. 



13 

 

studiat. În urma „studiilor de psihocritică” exersate, Charles Mauron va ajunge să 

definească „mitul personal” specific fiecărui scriitor, ca expresie integrativă a 

resorturilor raŃionale, afective, dar, mai ales, ale straturilor subconştientului şi 

inconştientului ancestral. 

Dificultatea acestui demers a constat în detectarea imaginilor care exprimă 

structurile şi reflexele inconştientului. Dacă, în cazul gândirii conştiente, calea de 

pătrundere este aceea a stabilirii relaŃiilor logice şi sintactice, exprimabile în „figuri de 

stil” şi „ritmuri sonore”, cunoaşterea zonelor abisale ale inconştientului poate fi 

realizată, în opŃiunea lui Charles Mauron în condiŃiile în care, în locul cuvintelor sunt 

investigate „legăturile dintre cuvinte, grupările lor, structurile lor verbale”.11 Aceste 

structuri corelate sunt considerate de către promotorul des métamorphoses obsésantes au 

mythe personnel dovada unei gândiri intuitive, prelogice, imaginile păstrând în sine 

amprenta forŃei primare inconştiente. 

 Continuând, pe cont propriu, practica impusă de criticul francez, am abordat 

metoda statistică (de identificare a incidenŃelor lexicale fundamentale) concomitent cu 

analiza formal-lingvistică, lexico-semantică, dintr-o perspectivă integrativă 

(contextuală), pentru ca în final, suprapunerea textelor să poată oferi tabloul acelei reŃele 

de convergenŃe care să pună în lumină mitul personal a lui Ion Şiugariu. 

  Jean-Paul Weber consideră că fiecare creator de artă are o „temă personală”, pe 

care o exprimă în mod inconştient, într-un arsenal literar simbolic variat. În studiul 

Geneza operei poetice, criticul francez precizează că înŃelege prin „temă”,  

un eveniment sau o situaŃie infantile (în sensul cel mai larg al cuvântului), 
susceptibile de a se manifesta în general inconştient, într-o operă sau într-un ansamblu 
de opere de artă (poetice, literare, picturale etc.), fie simbolic, fie direct12, 

  
fiind limpede că prin simbol, Jean-Paul Weber acceptă orice „substitut arealogic al 

simbolizantului”. 

 Această parte a tezei noastre, preocupată de/cu identificarea temei personale a lui 

Ion Şiugariu, temă care aşa cum afirmă criticul francez – stabileşte o relaŃie inconştientă 

cu opera artistică-, a fost coroborată cu perspectiva psiho-lingvistică a lui Charles 

Mauron privind problematica „metaforelor obsedante” care pun în valoare, printr-o reŃea 

de convergenŃe, personalitatea inconştientă sau mitul personal specific oricărui scriitor.  

                                                 
11 Charles Mauron, Des métamorphoses obsésantes au mythe personnel. Introduction à la psychocritique, 
Paris, José Corti, 1968, p. 30. 
12

 Jean-Paul Weber, Genèse de l´œuvre poétique, Paris, Gallimard, 1960, p. 184. 
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Parcurgând scrierile lui Ion Şiugariu, atât cele în versuri, cât şi „exerciŃiile” sale 

critice sau cele câteva eşantioane din proiectele sale narative (deşi lucrarea de faŃă se 

rezumă doar la evaluarea limbajului poetic), am constatat că ne aflăm în faŃa unei 

sensibilităŃi creatoare tumultuoase, în termenii lui Didier Anzieu, al unui „autor în 

travaliul creaŃiei”. Zborul său frânt nu ne-a împiedicat să aproximăm azimutele unui 

spirit creator care încearcă să se manifeste în mai multe direcŃii, coordonatele unei 

sensibilităŃi impregnate congenital de voluptatea ascensiunii şi a transcendenŃei. 

„Portretul artistului din tinereŃe” divulgă liniile de forŃă ale unui spirit lucid, exigent, pe 

care destinul l-a împiedicat să intre definitiv în albia unor anumite fluvii artistice, 

abandonându-l la întretăierea oscilantă dintre tradiŃionalismul canonizat şi modernismul 

moderat.  

Parcurgerea „jurnalului de front” (citit de noi în manuscris) ne-a permis a 

revedea ceea ce Ńine de o redimensionare a personalităŃii sale, prin aducerea în discuŃie a 

„moroşenismului”, cu reflexele lui inconfundabile de curaj şi patriotism nedisimulat. 

Această coordonată ne-a confirmat, odată în plus, tipul de sensibilitate creatoare, 

detectabil în textele sale lirice şi subliniat cu parcimonie în interpretarea critică. Măştile 

eului empiric şi ale eului creator împodobesc „anatomia lirică a fiinŃei”, de care amintea 

Lucian Blaga, prin încorporarea în fizionomie a „însemnelor culturii arhaice” din care 

poetul descindea, însemne care vor deveni, cu timpul, „structuri semnificative” ale 

operei sale poetice. 

Interpretând datele obŃinute în urma analizei ştiinŃifice, tabloul reprezentării 

formelor semnificative din lirica lui Ion Şiugariu confirmă validitatea ipotezei de la care 

am pornit şi exprimă personalitatea creatoare de tip ancestral şi ascensional a poetului. 

Structurile formale detectate constituie la nivel textual „metaforele obsedante” 

responsabile de focalizarea semică a mesajului. Într-o reprezentare succintă acestea sunt: 

  - muntele (Muntele Sacru), 

- apa, cu dublă semnificaŃie: apa vie şi apa moartă, 

- ciuta – simbol al fertilităŃii şi al castităŃii, 

- Dumnezeu – Neverosimilul 

Sintetizând rezultatele obŃinute la analiza statistică, tabloul reprezentării formelor 

semnificative din lirica lui Ion Şiugariu arată în felul următor: 
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Munte 67 incidenŃe lexicale 
Faună 29 incidenŃe lexicale 
Apă 29 incidenŃe lexicale 

Religie 66 incidenŃe lexicale 
TOTAL 216 

 
Dintre acestea, trebuie să precizăm că doar muntele îşi păstrează în mod constant 

simbolismul transcendenŃei; în ceea ce priveşte fauna – 3 incidenŃe lexicale (cucuveaua, 

pasărea bolnavă, câinii) din cele 29 (toate în volumul al II-lea ) exprimă, aşa cum am 

mai arătat, starea de dezintegrare la care se adaugă 10 incidenŃe din lexicul acvatic şi 22 

din lexicul religios (duhul morŃii, îngerul morŃii, noaptea...).  

La o cuantificare aritmetică obŃinem 35 de incidenŃe lexicale care exprimă zborul 

în jos sau dezintegrarea, în timp ce restul de 181 rămân forme semnificative pentru 

sugestia ascensiunii şi a transcendenŃei. 

 Avem astfel un total de 181 incidenŃe lexicale care exprimă imagini obsedante 

sau structuri formale semnificative din „imagologia” şiugariană.  

Toate aceste structuri formale constituie la nivel textual „metafore obsedante” 

responsabile de focalizarea semică a mesajului. Fie că e vorba de escaladarea „muntelui 

de foc”, de regenerarea prin „apa vie” sau de asimilarea virtuŃilor animalelor sacre, 

aceste structuri formale converg, prin reŃele simbolice, la ideea de transcendenŃă, 

înŃeleasă, în lirica lui Ion Şiugariu, ca elan al „identificării cu Dumnezeu”. 

 Astfel, „tema” fundamentală, agreată de Ion Şiugariu, înŃelegând „tema” în 

accepŃiunea lui Paul Weber, ca ascendent spiritual şi mental inconştient, este tema 

ascendenŃei sau, mai exact, tema transcendenŃei. Întreaga reŃea simbolică a celor patru 

forme semnificative: muntele, apa, ciuta, Dumnezeu confirmă ascensiunea spre Înalt şi 

totodată sublimarea virtuŃilor celor mai alese a celor trăitori în Înalt. 

În contrabalans, există în lirica şiugariană şi 35 de incidenŃe lexicale care 

exprimă fie neantizarea, fie dezintegrarea, fie infernul existenŃial. Aşa cum am arătat de 

fiecare dată când am identificat astfel de structuri, aceste imagini se leagă de experienŃa 

citadină a poetului, adică de „presurizarea” impusă de spaŃiul rectangular urban. 

Constituind un procent de aproximativ 16 %, vom considera aceste incidenŃe ca 

fiind nereprezentative pentru linia ascensională a poeticii şiugariene; aceasta cu atât mai 

mult cu cât procentul obŃinut în urma raportării celor 181 de incidenŃe lexicale, care 

exprimă aspiraŃia spre Înalt, la totalul de 216 structuri formale, raportul este de 

aproximativ 84 %, deci, incontestabil şi evident mai mare. 
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 Cu alte cuvinte, statistica şi analiza formală efectuată pe cele două volume de 

versuri Trecere prin alba poartă şi Paradisul peregrinar scot la iveală filiaŃiile 

spirituale, mentale şi culturale ale sensibilităŃii creatoare a lui Ion Şiugariu cu spaŃiul 

mental şi cultural arhaic maramureşean. 

 Considerăm astfel muntele, apa, fauna totemică (ciuta) şi Dumnezeu ca fiind 

structuri formale semnificative în timp ce: cucuveaua, câinele, apa morŃii, pasărea 

bolnavă, îngerul morŃii, duhul morŃii etc., imagini reprezentative pentru starea de 

alienare tipic urbană, dar care nu definesc semnificativ „personalitatea ancestrală” a lui 

Ion Şiugariu. Interpretând incidenŃa acestor structuri din perspectiva datelor biografice, 

este posibil ca poetul să fi trăit presentimentul morŃii, eveniment care, din păcate, se va 

concretiza câŃiva ani mai târziu.  

 Coroborând rezultatele obŃinute în acest studiu cu rezultatele furnizate în 

capitolul anterior -Categorii simbolice şi simboluri - putem concluziona că lirica lui Ion 

Şiugariu este o lirică a ascendenŃei în care voluptatea transcenderii fiinŃei se însoŃeşte, 

în planul expresiei, cu forme culturale şi mitologice arhaice. 

 „SpaŃiul mitic” al satului natal reprezintă în acest sens „matricea” fundamentală 

în care se rafinează personalitatea creatoare a poetului, „priza la ecstatic”, mai mult sau 

mai puŃin fericită, cu care operează spiritul creator. 

 SpaŃiul cultural maramureşean comportă şi alte forme de manifestare, 

neidentificate (aşa cum am arătat) în lirica şiugariană: civilizaŃia lemnului şi mitologia 

minerească, fapt pentru care „regionalitatea” ancestrală a personalismului său creator 

este evidentă, dar nu absolută.  

Tema fundamentală (în sensul acceptat de J.P. Weber) care grefează 

personalismul creator al poetului este tema ascendenŃei/transcendenŃei. Întreaga reŃea 

simbolică a celor patru forme semnificative: munte, apă, ciută, Dumnezeu confirmă 

ascensiunea spre Înalt şi sublimarea virtuŃiilor celor mai alese a celor trăitori în Înalt. 

„Personalismul său ancestral”, preponderent rural, (maramureşean) conferă 

poeziei moralitatea şi perenitatea „legilor nescrise ale neamului” precum şi echilibrul 

genetic consubstanŃial înaintaşilor prin care toate aspiraŃiile lăuntrice converg în/spre 

iluzia mântuirii prin artă. În acelaşi timp formaŃia sa intelectuală, experienŃele vieŃii 

bucureştene, nevoia introspecŃiei şi a autoevaluării, a coborârii în sine şi a ieşirii în afara 

sinelui, imprimă liricii sale o dimensiune nouă, mai apropiată de parametrii estetici ai 

expresionismului, prin care poezia câştigă în substanŃialitate tematică, în special.  
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„Ancestralul personalismului” creator are o configurare de tip multicentric în 

care se strâng şi din care se răsfrâng atât elemente ale mitologiei rurale maramureşene, 

cât şi structuri arhetipale universale. 

Ca novice, aflat la început de drum, şi în lipsa unor determinări conceptuale mai 

pe măsură, am fost pusă în postura de a creiona, pe baza studiilor din domeniu, o 

„tipologie sintetizatoare” a principalelor modele de personalitate ancestrală de tip 

creator.  

Investigând problematica spaŃiilor şi a hărŃilor mentale, centrând nodurile 

structurante, estetic valorificate, ca fiind repere fundamentale de organizare internă, am 

stabilit două tipuri culturale de sensibilitate ancestrală: sensibilitatea ancestrală 

monocentrică, respectiv, sensibilitatea ancestrală multicentrică. 

 SpaŃiile mentale constituite pe baza reprezentărilor culturale arhaice nu sunt, 

decât în cazuri excepŃionale, autarhice. Ele cunosc mişcări concentrice care gravitează în 

jurul unui nod structurant, şi care, prin difuziune culturală se întrepătrund cu alte sisteme 

concentrice din alte arealuri culturale care au ca reper fundamental acelaşi nod 

structurant (sensibilitatea creatoare multicentrică).  

În caz contrar, când spaŃiile imaginare glisează în jurul unor noduri structurante, 

aparŃinând exclusiv unui areal cultural determinat, avem de a face cu tipul de 

sensibilitate creatoare unicentrică.  

 

 

 Figură 1. Sensibilitatea creatoare multicentrică şi unicentrică  
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Procesul de reconstituire a identităŃii culturale presupune readaptări, remodelări 

şi redefiniri, deoarece configuraŃia identitară e un puzzle, prin excelenŃă, contingentă şi 

relaŃională, în sensul că ne definim prin raportare la ceilalŃi şi ne identificăm prin 

diferenŃire. 

Structurile semnificative muntele, apa, fauna, filonul religios cunosc, în opera lui 

Ion Şiugariu, pe lângă semnificaŃiile pur regionale şi o universalizare a conotaŃiilor, ceea 

ce permite încadrarea poeticii şiugariene într-un spaŃiu cultural mai larg cu legături în 

mitologiile nord-europene şi nu numai. Pentru a ilustra vizual raportul dintre 

regionalitate şi universalitate în opera poetică a lui Ion Şiugariu am realizat o hartă 

intuitivă în care, aşa cum am precizat în ipoteza de la care a pornit acest studiu, vom 

juxtapune harta mentală individuală peste harta spaŃiul mental colectiv, distingând 

astfel genul proxim şi diferenŃele specifice. 

 

 

Figură 2. Harta intuitivă a spaŃiilor mentale 

În ultima parte a lucrării, ConsideraŃii finale, am încercat formularea unei 

viziuni sintetizatoare şi integrative asupra textului şiugarian, cu adăugarea câtorva 

observaŃii referitoare la relaŃia dintre operă şi fiinŃă, aşa cum o percepem noi înşine în 

destinul creator al lui Ion Şiugariu. 

Fără să emitem ipoteza că am dispune de adevăruri ultime şi inebranlabile în 

legătură cu expunerea „celor mai pertinente” şi mai argumentate opinii şi/sau interpretări 
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posibile, lucrarea de faŃă a încearcat să urmărească evoluŃia ontologică a eului creator, 

aflat sub ascendentul unor teme personale, evoluŃie a cărei materializare constă în 

evaluarea estetică, poetică, stilistică etc. a forŃei de sugestie a cuvântului, prin care sinele 

se naşte şi (re)naşte într-un proces reiterant şi complex. 

În reproducerea textelor autorului, nu ne-am permis să operăm nicio corecŃie de 

fond.  

În vederea acordării/acomodării textului-prim cu „regulile noi”, am operat doar 

acele modificări de ordin ortografic, ortoepic şi de punctuaŃie care s-au impus.  

Am corectat greşelile de tipar strecurate atât în antume, cât şi în postume. 

 Ion Şiugariu devine, graŃie personalismului său creator, un deschizător de 

drumuri pentru literatura locală maramureşeană, cantonată la vremea aceea într-un 

provincialism contagios împotriva căruia Ion Şiugariu va lua atitudine, cu vehemenŃă, în 

cronicile vremii, ceea ce face din „condeiul său” unul dintre reperele promoŃiei literare a 

anilor 30-40.  

          Aşa cum semnala magistrul său, Octav ŞuluŃiu, se remarcă  

de la început această constatare îmbucurătoare că d. Ion Şiugariu aduce în 

poezia noastră tânără un suflu sănătos de viaŃă, o atitudine în faŃa marilor probleme şi 

o încercare de tehnică oarecum nouă, personală13,  

constatare pe care studiul de faŃă a încercat să o evidenŃieze, validând-o din perspectiva 

unor lecturi multiple. 

 Elemente de noutate. În ceea ce priveşte caracterul de noutate pe care îl aduce 

această teză de doctorat, vorbim de două paliere distincte în care se exercită elementele 

de originalitate:  

1. opera poetică a lui Ion Şiugariu, 

2.  domeniul mai larg al cercetărilor psiholingvistice, respectiv al criticii 

tematice. 

 În raport cu stadiul actual al investigaŃiilor limbajului poeziei şiugariene, 

caracterul de noutate pe care îl aduce această lucrare este absolut. Asta nu exclude sau 

nu depreciază studiile scrise până acum, de care ne-am slujit şi a căror valoare ştiinŃifică 

este indiscutabilă. Precizăm doar că nu există studii  lingvistice şi critice compacte 

despre acest autor. În acest sens, elementele de noutate, în ordinea relevanŃei lor sunt: 

                                                 
13 Octav ŞuluŃiu, Ion Şiugariu. Trecere prin alba poartă, în „Familia”, seria a III-a, an VI (1939), nr. 4-5 
(aprilie-mai), p. 92. 
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 - stabilirea psihobiografiei poetului, în care detaliile biografice semnificative 

sunt argumentat ancorate în tubulatura textului poetic (am avut în vedere şi eşantioanele 

de proiecte narative), dimensionarea analizei, în maniera impusă de Lucian Goldmann, 

prin unghiul relaŃiei: valoare ancestrală- biografie- operă-societate, contribuind la 

înŃelegerea complexă a mecanismelor procesului creator, 

 - decodificarea straturilor de suprafaŃă ale textului şiugarian: identificarea 

principalelor teme şi motive poetice, analiza procedeelor de stil şi de versificaŃie, 

încadrarea poetului în contextul mişcărilor şi direcŃiilor artistice ale epocii, 

 - analiza statistică a categoriilor lexicale cu potenŃial simbolic, în urma căreia am 

justificat că poetul are un temperament creator: solar, vitalist şi ascensional, 

 -imersiunea în straturile joase ale textului şiugarian, prin care, cu ajutorul  

instrumentarului conceptual şi metodologic propriu imagologiei, psihocriticii, criticii 

tematice, mitopoeticii şi etnofilosofiei am relevat tipul de personalism ancestral, mitul 

personal şi filiaŃiile mentale, spirituale, culturale ale sensibilităŃii creatoare a lui Ion 

Şiugariu cu spaŃiul mental şi cultural arhaic maramureşean. 

 În raport cu stadiul actual al cercetărilor psiholingvistice, de critică tematică şi de 

mitopoetică, această teză de doctorat aduce elemente de noutate privind metodele de 

cercetare, dar şi conceptualizarea unor noŃiuni operante. 

Astfel, în ceea ce priveşte metodologia cercetării, lucrarea propune abordarea 

concomitentă a metodei analizei statistice (proprie matematicii şi lingvisticii 

matematice) cu analiza formală, lexico- semantică şi cu analiza psiholingvistică 

(descompunerea textuală în structuri semnificative) în structurarea şi relevarea 

personalităŃii inconştiente a unui artist. 

În ceea ce priveşte conceptualizarea unor noŃiuni operante, lucrarea aduce ca 

elemente de noutate: 

- stabilirea celor două tipuri de sensibilităŃi/personalităŃi ancestral- creatoare: 

sensibilitatea creatoare unicentrică, şi sensibilitatea creatoare multicentrică, 

- tranzitarea, din domeniul imagologiei, a teoriei nodului structurant şi a 

câmpului periferic de reprezentări, în domeniul mai larg al cercetărilor psiholingvistice 

şi al criticii tematice, în vederea identificării structurilor formale semnificative şi a 

stabilirii reŃelei de convergenŃe simbolice prin care se relevă personalitatea 

inconştientă de tip creator, 

- sintetizarea rezultatelor cercetării în hărŃi intuitive care să exprime vizual 

raportul dintre spaŃiul/mentalul colectiv şi spaŃiul/mentalul individual. 
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