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Cuvinte cheie: imaginar, identitate, exil  

Am proiectat o relaţie de coordonare între exil, identitate şi imaginar, nu pentru 

că termenii s-ar exclude, ci pentru că sunt interesată de relaţia de recesivitate dintre ei. 

Am preluat termenul de “recesivitate” din cartea profesorului Gheorghe Manolache, 

“Regula lui Doi”, care m-a ajutat în conturarea unei relaţii non-dialectice între exil, 

identitate şi imaginar. Am abordat exilul ca formă instituţională, pentru că ambii autori 

au fost nevoiţi să opteze pentru o schimbare definitivă de “casă”. În cazul celor doi 

autori am fost preocupată de funcţionarea în planul scriiturii a “noii identităţi ” sau a 

non-identităţii. Astfel,relaţia de recesivitate se poate developa prin recursul la imaginar.  

Există într-adevăr o bibliografie vastă despre exil, însă nu am vrut să mă axez pe 

fenomenul exilului în general, ci pe unul ilustrativ. Nu m-am axat pe fenomenul exilului 

din est, de după ’48 sau pe exilul din spaţiul colonial, ci m-am concentrat pe fenomenul 

scrierii ca urmă culturală, geografică, identitară şi imaginară a exilului. Teza nu este o 
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cercetare de literatură comparată în sensul clasic, ci o investigaţie genetică asupra 

exilului. 

La Petru Popescu, exilul funcţionează între două axe: geografic şi cultural. El 

putea opta, ca majoritatea cărturarilor din ’48 încoace, pentru modelul european. Însă 

alege să se plieze pe dinamica imaginarului postmodern, care funcţiona cu adevărat 

doar în America. Optează pentru romanul de tip best -seller şi pentru scenariul 

cinematografic, care, în opinia mea, ţin de lumea marginalizării specifice 

postmodernsimului. Petru Popescu este un exemplu ilustrativ pentru ceea ce înseamn ă 

relaţia dintre exil, identitate culturală şi imaginar, pentru modelul exilatului cultural 

într-un spaţiu geografic. Astfel, teoria imaginarului de sorginte comunistă, în care se 

recunosc traumele intelectualului, trăite prin relaţia cu puterea politică sau tentativa de 

acomodare cu dictatura, este adusă la zi.   

Dacă la Petru Popescu exilul este la prima generaţie, pe Jeffrey Eugenides l -am 

ales pentru a ilustra ideea de continuitate a recesivităţii culturale specifice exilului. El 

reface traseul parcurs de Petru Popescu, prin plecarea din America şi întoarcerea în 

Germania, pentru a-şi reface relaţia cu sine. De altfel, şi Petru Popescu simte tentaţia 

refacerii acestui model al reîntoarcerii, al recesivităţii, atunci când revine în România şi 

publică din nou în limba română.   

Fructificarea noilor achiziţii în domeniu a fost centrată pe două chestiuni de 

fond: relaţia de excludere dintre identiate şi globalizare şi relaţia dintre discipline. 

Astfel, se realizează un transfer al construcţiei narative. La Pe tru Popescu, romanele au 

o construcţie supraetajată. Tematica este generală şi pe ea se construiesc pilonii de 

susţinere ai operei: tipologia personajelor, formele imaginarului sau aventura. La 

Jeffrey construcţia romanescă este labirintică şi aminteşte de  tragedia greacă, cu 

excepţia faptului că la Eugenides corul nu este viu şi dinamic, ci mut.  

Având în vedere ideile menţionate anterior, am structurat teza pe următoarele 

capitole:  

Primul capitol, „Exilul – o realitate culturală, geografică, identitară şi imaginară” 

abordează tematica exilului prin prisma realităţilor actuale în care identitatea se 

defineşte şi se redefineşte în funcţie de multiplele forme de manifestare ale globalizării. 

Într-o lume a globalizării, interconectată până în punctul cvasi-dispariţiei anonimatului, 
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conceptul de exil, fie el geografic, social, cultural sau personal, capătă valenţe noi şi 

trebuie supus unui riguros proces de reevaluare. Singurătatea, depărtarea de „celălalt”, 

alteritatea, au suferit transformări majore în ultimele decenii, nu numai datorită 

mutaţiilor de ordin politic şi demografic, ci şi datori tă accesului fără precedent la 

„comunitate”, datorat reţelelor sociale şi mass mediei. A fi singur, izolat, disociat, 

devine în cadrul postmodernităţii un deziderat aproape imposibil de îndeplinit. În 

acelaşi timp, în mod paradoxal, putem observa o dezvoltare greu de ignorat a unui 

fenomen ce pare să contrazică toate cele menţionate anterior: literatura exilului, a 

însingurării, a diviziunii. În ceea ce îi priveşte pe Petru Popescu şi Jeffrey Eugenides, 

această stare este prezentă în toate operele lor.  

Al doilea capitol, „Exilul – între fizic şi spiritual – Petru Popescu şi Jeffrey 

Eugenides” analizează experienţa exilului, care ocupă un loc de o importanţă majoră în 

discursurile literare ale scriitorilor din varii spaţii culturale şi este trăită adesea cel mai 

acut în scris. Interesant de observat este că în ciuda faptului că în cazul multora dintre 

aceşti autori condiţiile socio-politice care au determinat exilul au dispărut, scriitorii în 

cauză nu se pot detaşa, nu pot renunţa , spiritual vorbind, la statutul de exilat. În acest 

capitol vom trasa coordonatele spirituale şi literare ale literaturii de exil produsă de doi 

autori de renume provenind din spaţii culturale radical diferite: Petru Popescu şi Jeffrey 

Eugenides, primul refugiat din spaţiul restrictiv al României comuniste în Statele Unite, 

cel de-al doilea provenind din spaţiul cultural grec şi aclimatizat în Statele Unite şi 

ulterior în Germania. Deşi au adoptat statutul de exilat din motive radical diferite, cei 

doi autori împărtăşesc totuşi câteva trăsături cheie: ambii tratează statutul de exilat ca 

pe un modus vivendi şi ambii reuşesc să îşi creeze noi identităţi şi orizonturi spirituale 

din această aparentă izolare socio-culturală. 

Capitolul trei, “Asociere culturală şi disocire spirituală în  opera lui Petru 

Popescu şi Jeffrey Eugenides” analizează termenii de asociere, respectiv disociere 

spirituală, strâns legaţi de procesul individual de percepţie, care determină în final 

întreaga noastră înţelegere a sinelui şi a universului înconjurător. Asocierea face 

referire la sine ca la un actant în cadrul experienţei spirituale, în timp ce disocierea 

situează sinele “în spatele cortinei” , conferindu-i rolul de observator, mai mult sau mai 

puţin obiectiv, al unor întamplări, trăiri, amintiri, senzaţii , etc. În consecinţă, asocierea 
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şi disocierea spirituală pot fi, într-o oarecare măsură, echivalente termenilor de 

subiectivism versus obiectivism. O participare intensă la nivel spiritual va implica 

automat un anume grad de subiectivitate, în timp ce rolul de observator poate aduce cu 

sine un obiectivism sporit. Avem deci de-a face cu două atitudini existenţiale diametral 

opuse: cea de participant activ, dinamic si cea de observator cvasi -pasiv. În ceea ce îi 

priveşte pe cei doi autori propuşi spre analiză, Petru Popescu şi Jeffrey Eugenides, 

dimensiunea acestei antiteze este şi mai complexă. În cazul lor, polaritatea nu este doar 

cea între actant şi observator, ci şi între integrat şi exilat.  

În capitolul patru, intitulat „Identitate naţională versus globa lizare – o abordare a 

problematicii identitare în operele lui Petru Popescu şi Jeffrey Eugenides”, unde am 

încercat să oferim o înţelegere mai complexă a mecanismelor din spatele unor concepte 

ca “identitate naţională” şi “globalizare” , cât şi a efectului acestora asupra literaturii, 

trebuie să ne îndreptăm atenţia asupra câtorva aspecte teoretice. Graniţa dintre termenii 

identitate/individualitate şi naţionalitate este una fină. De fapt, naţionalitate şi identitate 

naţională sunt şi ei termeni diferiţi. Primul termen se axează mai mult pe relaţia dintre 

individ şi stat, în alte cuvinte pe homo politicus, în timp ce cel de -al doilea este axat pe 

relaţia dintre individ şi cultură, civilizaţia şi societatea unei naţiuni, deci pe homo 

economicus. 

În capitolul cinci, „Interdisciplinaritatea – o şansă de transfer a construcţiei 

identitare în romanele lui Petru Popescu şi Jeffrey Eugenides” , am analizat 

interdisciplinaritatea ca un aspect greu de ignorant, care face parte integrantă din 

curriculele majorităţii instituţiilor de invăţământ şi ale centrelor de cercetare la nivel 

mondial. Cu toate că din punct de vedere al lexicologiei termenul este cât se poate de 

transparent, el ridică totuşi adesea probleme de definire legate de uzaj, perspective, 

fundamente şi aria de influenţă. Literatura este cel mai adesea unică, o expresie a 

valorilor personale şi a naturii umane şi din această perspectivă, asocierea dintre 

literatură şi discipline sau interdisciplinaritate, poate apărea oarecum ciudată. 

Interdiscplinaritatea este semantic asociată termenului de afiliere, depăşirii graniţelor 

unui anume domeniu şi întoarcerii către şcoli de gândire şi tendinţe diferite. Am aplicat 

aceste teorii pe operele celor doi autori, Petru Popescu şi Jeffrey Eugenides.  
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Capitolul şase, „Între libertatea imaginarului şi limitările impuse de autoexilul 

autorului“, explorează condiţia exilatului, care are atât caracteristici permanente cât şi 

temporare. Este atinsă de lipsa de speranţă a permanenţei, dar este in acelaşi timp 

dinamică şi caracterizată de schimbare. Această schimbare nu se datorează neapărat 

unei schimbări a condiţiilor ce au determinat exilul, dar se pot produce din partea 

exilatului. Perioada de exil nu se poate sfârşi prin reîntoarcerea acasă, ci printr -o 

schimbare de perspectivă a exilatului asupra noţiunii de “acasă”. Odată ce exilatul 

încetează să se mai gândească la intoarcerea acasă şi începe să prindă rădăcini, statutul 

de exilat ia sfârşit. În acel moment exilatul poate fi definit ca imigrant. În acest capitol 

am definit cei doi autori şi câteva dintre operele acestora din punctul de vedere al 

multiplelor interpretări ale termenilor „exil“ şi „autoexil“.  

Ultimul capitol, „Incursiuni în lumea romanescă a lui Petru Popescu şi Jeffrey 

Eugenides“, reprezintă un studiu aplicat pe textul câtorva opere literare majore ale celor 

doi autori. Am încercat să abordăm romanele din diferite unghiuri, de la misticism şi 

credinţă, până la pluriidentitatea autorilor, teoria textului şi a subtextului sau regăsirea 

prin definirea identităţii naţionale.  

Prin imaginar, trecutul poate fi recuperat în aşa fel încât să servească scopului 

reconstrucţiei identitare şi a depăşirii stării de exil spiritual. Doar cu ajutorul 

imaginarului individul poate suporta realitatea. Cei doi autori ilustrează un model de 

recesivitate culturală, pliat pe relaţia dintre exil, identitate şi imaginar. Formele de 

confirmare ale acestei relaţii sunt diferite. Petru Popescu optează pentru romanul 

senzaţional, de tip best-seller iar Jeffrey Eugenides se întoarce la un model instituit în 

cultura anglo-saxonă, mai apropiat de experienţa instituită de James Joyce cu romanul 

„Ulysses”. Originalitatea se recunoaşte în efectele acestei relaţii în planul scriiturii 

analizate şi în găsirea unui numitor comun al studiilor de exegeză, dar şi într-o revedere 

a studiilor esenţiale despre Petru Popescu şi Jeffrey Eugenides.  

 

Ca element de noutate şi originalitate, lucrarea  reprezintă o abordare cu un înalt 

grad de personalizare a unui fenomen literar de amplă diversitate. După şti inţa noastră, 

nici sub aspectul selectării şi asocierii celor doi scriitori, nici în ceea ce priveşte 
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utilizarea exilului şi a imaginarului ca primă modalitate de  analiză critică, nu au mai 

fost întreprinse studii până la noi.  

Putem afirma că în centrul preocupărilor noastre stă problema ştiinţifică 

soluţionată, şi anume, condiţia scriitorului exilat sau autoexilat într -o lume cu schimbări 

fără precedent sub aspectul comunicării şi interacţiunii literare.  

Lucrarea este de un interes real pentru toţi studenţii filologi preocupaţi de noua 

definire a statutului literaturii române în raport cu opere literare perene din literatura 

occidentală. Ea poate reprezenta un punct de interes cert şi pentru alţi cititori,  

preocupaţi de corelarea dintre literatura română şi literatura universală la început de 

mileniu trei.  

În concluzie, putem afirma că am încercat în prezenta lucrare trasarea unei teorii 

coerente a exilului, a identităţii şi a imaginarului , aşa cum apar ele conturate în 

romanele scriitorilor Petru Popescu şi Jeffrey Eugenides. Concluzia principală , care se 

desprinde în urma acestui demers, este că exilul reprezintă un termen şi o realitate 

multifaţetată, şi totodată, o constantă a vieţii şi a scrierilor celor doi autori. Lăsând în 

urmă definiţia iniţială a exilului ca stare fizică, cei doi transformă conceptul pentru a 

include componenta psihologică, exilul protagoniştilor lor devenind unul eminamente 

metafizic. Nu ne-am propus crearea unui studiu exhaustiv în această lucrare, motiv 

pentru care sperăm că variile aspecte care nu au reuşit să fie tratate pe larg în demersul 

nostru critic, să facă subiectul unor viitoare studii dedicate celor doi autori.  
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