
1 

 

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA 

FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII 

DOMENIUL FILOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEZĂ DE DOCTORAT 

 
Real și imaginar în opera lui Fănuș Neagu 

(Rezumat) 

 

 

Conducător ştiinţific: 

prof. univ. dr. Vasile Spiridon 

Doctorandă, 

Ana-Maria Olaru (Ticu) 

 

 

 

 

 

 
 

Suceava – 2018 



2 

 

Cuprinsul tezei 
 

 

Argument .................................................................. Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

INTRODUCERE – Profilul unei generații literareEroare! Marcaj în document nedefinit. 

Capitolul I 

REALUL ȘI IMAGINARUL – REPERE, TEORII, APLICAȚIIEroare! Marcaj în document nedefinit. 

I.1. „Real în comparație cu ce?” ............................. Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

I.2. Paradigme ale imaginarului .............................. Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

I.3. Heterotopii brăilene? ........................................ Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

Capitolul al II-lea 

MITURILE, INSTRUMENTE ALE REALULUI ȘI IMAGINARULUI ÎN OPERA LUI 

FĂNUȘ NEAGU ....................................................... Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

II.1. Toposul mitic ................................................. Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

II.1.1. Romanele .................................................. Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

II.1.2. Proza scurtă (nuvele, povestiri) ................ Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

II.2. Ființe și acțiuni mitice .................................. Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

II.2.1. „… niciodată apă…” ................................ Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

II.2.2. „… niciodată pământ…” .......................... Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

Capitolul al III-lea 

SCRIERILE LUI FĂNUȘ NEAGU, OGLINZI ALE EVOLUȚIEI PERSONAJELOREroare! Marcaj în document nedefinit. 

III. 1. Inițierea prin sine ....................................... Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

III.1.1. Nașterea gnoseologică ............................ Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

III.1.2. Mirajul adâncurilor ................................. Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

III.1.3. Atingerea thanatică ................................. Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

III.2. Inițierea prin celălalt .................................. Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

III.2.1. Erosul împlinit ........................................ Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

III.2.2. Erosul întrerupt ....................................... Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

III. 2. 3 Erosul ratat ............................................. Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

III. 3. Confruntarea cu istoria ............................. Eroare! Marcaj în document nedefinit. 



3 

 

III.3.1. „Spaima” conștientizării realității ........... Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

III. 3. 2. Autoconservarea.................................... Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

III. 3. 3. Mahalaua încoronată ............................. Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

Capitolul al IV-lea 

Realul și imaginarul vieții lui Fănuș Neagu. Oglinda deformată a Securității.Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

IV. 1. Note literare în Note de informare – „Noi suntem cu toții niște refulați literar”Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

IV. 2.  Legături cu lumea literară – consemnări și interpretăriEroare! Marcaj în document nedefinit. 

Concluzii ......................................................................... Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

Bibliografie ................................................................................................................................ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

Rezumatul tezei 

 

Cuvinte cheie: real, imaginar, heterotopie, mit, evoluție, inițiere, eros, trup, casă, câmpie, 

cal, dropie, hoț de cai, apă, Dunăre, Brăila, Balcania, comunism, politică, Securitate, dosar, 

secret, evadare, oglindă, mască. 

 

 

Scopul și motivația cercetării  

 

  Generația literară ’60 cuprinde scriitori care au încercat să abordeze o varietate de 

teme care să surprindă oscilația între obediența ideologică impusă de regimul comunist și 

revolta împotriva acestuia. Ne-am propus să demonstrăm faptul că opera lui Fănuș Neagu este 

fie o mască, fie o oglindă a realității sociale și politice. Receptăm în scrierile brăileanului un 

realism în favoarea căruia putem aduce fapte istorice, dar mare parte din operă camuflează și 

transfigurează literar contextul comunismului. Vom arăta că mitul este folosit drept un 

instrument de protejare a literaturii, așa cum se constată în cazul generației literare ’60, și vom 

identifica elemente de evoluție a personajelor, care particularizează stilul lui Fănuș Neagu. 

Demersul nostru vizează stabilirea unor mărci și a unor teorii ale realului și ale imaginarului, 

care pot arăta felul în care literatura a reușit nu doar să reziste în comunism, ci să și devină un 

transmițător de mesaje pentru cititorul interesat de (non)conformism și de (non)comunism.

 Fănuș Neagu este un reprezentant al scriitorilor care încercau să supraviețuiască literar 

în timpul regimului comunist, fie revoltându-se, fie acceptând tacit mici compromisuri. Este 

vorba despre sacrificii, dar, în primul rând, este vorba despre rezistența prin cultură. Scrierile 

lor trebuiau să descrie degringolada generală, dar să o și camufleze de ochii cenzurii pentru a 

putea fi publicate. Este paradoxul tuturor prozelor scurte și al romanelor cu mesaj apărute în 

acea perioadă, acest aspect fiind valabil și în cazul scrierilor lui Fănuș Neagu. 

 Propunându-ne ipoteza demonstrării unei interferențe, pe alocuri, a planului real cu cel 

imaginar, constatăm că întreaga operă a lui Fănuș Neagu este, de fapt, un joc al celor două 

planuri, un joc al textului cu subtextul. Pentru el, ca pentru majoritatea scriitorilor șaizeciști, 

mitul este un instrument de protejare a literaturii autentice. Reînvierea unor miteme arhaice și 
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mixarea lor cu miteme moderne, unele politice, permite jonglarea cu ideile de frondă, ce 

constituie, de obicei, mesajele scrierilor publicate. Dacă mitul face posibilă publicarea 

operelor, tot mitul este și cel care dă frâu liber interpretării cititorilor, care uzează, fără 

discuție, de imagini și simboluri puternice.  

  Ne dorim, de asemenea, o justificare documentară a ideii că, în perioada 

comunismului, individul ducea o luptă aprigă pentru salvgardarea ideilor sale și, în cazul 

scriitorului, a literaturii sale. Propunem spre analiză, în acest sens, fragmente din dosarul de 

Securitate al lui Fănuș Neagu. 

 

Structura lucrării 

 

 Lucrarea este structurată în patru capitole, fiecare dintre ele cuprinzând argumente 

care să valideze ipoteza potrivit căreia putem vorbi, în cazul operei lui Fănuș Neagu, despre o 

interferență a planurilor, realul și imaginarul având piloni solizi în scrieri, dar existând și 

suprapuneri heterotopice ale acestora. Dovedim prin acestea că literatura scriitorului șaizecist 

poate constitui singura modalitate de a-și manifesta, în același timp, și revolta, și obediența de 

conjunctură față de regimul politic opresiv. 

 Primul capitol, Realul și imaginarul – repere, teorii, aplicații, urmărește clarificarea 

celor două concepte cu care se operează: realul și imaginarul. Am clarificat ideea de real, 

raportând-o mai întâi la ideal, apoi la fantastic. O opinie obiectivă se poate obține trecând în 

revistă elemente de realism social și mitic, de evoluție a personajelor sau de asumare literară a 

istoriei. În ceea ce privește imaginarul, am trecut în revistă o serie de teorii, pe care le-am 

exemplificat prin elemente din opera lui Fănuș Neagu. Pornind de la mimesis, până la teoriile 

moderne ale lui J. Wunenburger, am conturat mecanismele imaginarului, care conectează 

opera scriitorului la „constelația lumilor” în care acesta trăiește. De altfel, plecând de la 

abordarea filozofică a spațiului, propusă de Michel Foucault, am identificat reflectarea în 

scrierile lui Fănuș Neagu a principiilor existenței unei heterotopii.  

 Al doilea capitol, Miturile, instrumente ale realului și imaginarului în opera lui Fănuș 

Neagu, motivează, prin metoda mitocriticii și a mitanalizei, faptul că anumite structuri mitice, 

identificate în scrierile analizate, reflectă aspecte ale epocii în care trăiește scriitorul. Aceste 

trimiteri explicite sau reinterpretări ale miturilor clasice și moderne punctează fie ancorarea 

într-un real crud, fundamentat istoric, fie glisarea spre imaginarul izbăvitor. Toposul câmpiei, 

al Brăilei, al Deltei și al Bucureștiului se înscriu într-o mitologie evoluată, care nu anulează 
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valențele mitologiei clasice, ci o adaptează mitologiei autohtone, pline de miteme ce se 

manifestă în mod patent (G. Durand). Ne-am raportat la termenul de mit în abordarea lui 

Leszek Kołakowski, iar pentru termenul de simbol am apelat la abordarea lui G. Durand. 

Spațiul prozelor scurte l-am gândit sub forma unei puppa russa, evidențiind incluziunea 

consecutivă (trup – cameră – casă – câmpie), ce permite o analiză structuralistă și o abordare 

sistematică mult mai clare. Ființele și acțiunile mitice le-am împărțit în două categorii, ființe 

cu legături acvatice și ființe cu legături chtonice, după același principiu pe care îl afirmă 

scriitorul referitor la spațiu, „niciodată apă, niciodată pământ”. 

 Al treilea capitol al tezei, Scrierile lui Fănuș Neagu, oglinzi ale evoluției personajelor, 

urmărește ipoteza potrivit căreia constatarea unei evoluții a personajelor din prozele 

brăileanului poate fi privită drept dovadă a existenței unei oglinzi literare pentru cei care, din 

cauza comunismului, decădeau în plan exterior, dar evoluau spiritual, gnoseologic, psihologic. 

Am stabilit o serie de pattern-uri în acest sens, constatând, mai întâi, evoluția individului prin 

sine însuși (nașterea gnoseologică), prin celălalt (evoluție erotică) și prin confruntarea cu 

istoria (bildungsromanul politic). Unele reconfigurări mitice la care am apelat subliniază 

inițierea, altele arată eșecul, dar toate pot fi justificate printr-o evoluție a stării inițiale. 

Evident, raportarea la timpul istoric căruia i se circumscriu textele este inerentă. 

 Ultimul capitol al tezei, Realul și imaginarul vieții lui Fănuș Neagu. Oglinda 

deformată a Securității, este unul cu valoare documentară. Propunem spre analiză fragmente 

din dosarul de Securitate al lui Fănuș Neagu, pentru a ilustra o altă față a operei și a vieții sale. 

Notele informative prezentate sunt extrase din cele cinci volume ce alcătuiesc dosarul de 

urmărire a „obiectivului și din arhivele Serviciului Român de Informații. Am completat 

tabloul urmăririi scriitorului cu documente din dosarul de Securitate al lui Marin Preda 

(studiat de Ioana Diaconescu), pentru a rotunji profilul de „urmărit” al scriitorului brăilean. 

Numele conspirative ale scriitorului au fost „Negoiu”, „Grădișteanu Vasile”, „Brăileanul” și 

„Fane”. Evident, informatorii au, la rândul lor, nume de cod care sunt, pe alocuri, ușor 

deconspirabile, prin natura informațiilor oferite.  

 Urmărind criteriul cronologic în prezentarea documentelor, am organizat, astfel, în 

două părți această secțiune documentară, una prezentând informațiile referitoare la opera lui 

Fănuș Neagu, la stilul său literar și la tematica abordată, iar cealaltă parte schițând legăturile 

scriitorului cu alte persoane din viața literară a vremii, așa cum reies ele din înscrisurile 

oficiale din dosare. 
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Concluzii generale 

 

 Nicio periodizare nu are avantajul de a surprinde exact limitele între care un scriitor 

sau un concept literar își desfășoară exclusiv forțele artistice. În cazul generației ʼ60, figurile 

marcante au reușit cu greu să-și facă un loc în conștiința critică a posterității. Fie că îi numim 

pe Ștefan Bănulescu, Nicolae Breban, George Bălăiță, pe Nicolae Velea, Fănuș Neagu sau pe 

alți câțiva, vorbim despre oscilația între obediența ideologică impusă de regimul comunist și 

revolta împotriva acestuia. Era nevoie de crearea unor stiluri originale, care să ilustreze noua 

lume literară, corespondentă „noului om”.  

 În urma cercetării noastre, analizând fapte literare și contexte politice, interpretând 

simboluri și identificând mituri reînviate, am constatat faptul că Fănuș Neagu, asemeni 

congenerilor săi, s-a lovit de o problemă de ordin literar: lipsa modelelor viabile, interzise, 

deoarece erau considerate fasciste; modelele literare erau cele ale literaturii universale. 

 Atât realul, cât și imaginarul din scrierile lui Fănuș Neagu stau sub semnul 

pluriperspectivismului. Criteriile de analiză a acestora, dar și modalitățile de contextualizare a 

elementelor definitorii, nu fac decât să certifice ideea potrivit căreia, în cadrul generației sale 

literare, atât mitul, cât şi toposul sau organicul clădesc edificii nu doar la limita realului şi 

imaginarului, ci şi pe zona heterotopică, de suprapunere a celor două planuri. Dacă arealul 

mitic îi permite acestui topos asocierea cu imaginarul, este doar meritul literar al scriitorului, 

care, uzând de procedee artistice aparent banale, reușește detașarea de canonul-menghină. 

 Pe lângă abordările spațiului, a personajelor sau a miturilor, analiza dosarelor de 

Securitate ale lui Fănuș Neagu și dezvăluirea unor documente (până acum secrete) privind 

relațiile scriitorului cu regimul, cu cenzura, cu alți oameni de cultură și de litere, au avut drept 

scop recuperarea unor părți importante din biografia scriitorului brăilean. Bineînțeles, se 

proiectează, prin informațiile prezentate, direcții noi de interpretare și cercetare a operei 

scriitorului șaizecist.  

 Felul cum am ales noi să abordăm relațiile dintre personaje și raporturile lor cu istoria 

pe care o trăiesc/ construiesc în mod forțat trimite, întâi de toate, către o critică socială și către 

o determinare implicită a antropologicului de către topos și cronos. Cu alte cuvinte, 

considerăm că omul este rezultatul interacțiunii spațiului cu timpul în care acesta trăiește și 

este nevoit să-și valorifice resursele intrinseci. 
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 Decelarea mitemelor din scrierile lui Fănuș Neagu are drept consecință identificarea 

unor figuri consacrate, precum Moise, Saragon, Hermes, Ulise, Casandra sau Prometeu, 

grefate pe figurile locale ale sudicului deșert campestru. Dropii, cai sălbatici, flamingi, lebede, 

cocoși sau căței ai pământului ies la iveală din lectura oblică a textelor scriitorului brăilean, 

laolaltă cu imaginea reconfigurată macabru a dictatorului, cu cea a alienaților sau a 

funcționarului mutilat spiritual de regim. Toate aceste elemente alcătuiesc un bestiar pe care 

am încercat să-l situăm într-un topos cu valențe mitice, ale cărui coordonate, sensibil 

variabile, sunt pilonii realului. 

 Dacă analiza noastră a prefigurat o evoluție a personajelor, putem translata această 

evoluție și creatorului lor? Se pare că da, deoarece a supraviețui în comunism impunea 

rezistență. Înseamnă că a face literatură adevărată are drept efect o evoluție.  
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