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Virgiliu Bradin, Iancu Bârneanu (1914-1996) – aspiraţie şi destin, Editura 
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 Amplul volum al lui Virgiliu Bradin, Iancu Bârneanu 
(1914-1996) – aspiraţie şi destin (cu o prefaţă de conf. univ. dr. 
Dumitru Vlăduţ, Arad, Editura Promun, Colecţia Restituiri, 2016, 
476 pagini) este o carte cu informaţii multe şi foarte valoroasă. 
Subintitulată contribuţie monografică, cartea este o restituire 
literară, având ca obiect activitatea literară a profesorului şi 
scriitorului severinean Iancu Bârneanu, ale cărui cărţi, cu o 
excepţie, n-au putut vedea lumina tiparului datorită vremurilor 
potrivnice. După moartea autorului, sub directa îngrijire a fiului 
acestuia, profesorul Gheorghe Bârneanu şi cu sprijinul lui Virgiliu 
Bradin, în calitate de redactor de carte, s-au tipărit la Editura 
Promun din Arad următoarele volume: Vârtopul – roman (2013), 
Răscruce de hotar – amintiri, povestiri (2014), Ochii diavolului – 
nuvele (2014), Blestemul – roman (2015), Biografie lirică – 
poezii (2016). În timpul vieţii, la Fundaţia Cultural Regală 
Principele Carol din Craiova, i-a apărut prima carte, intitulată 
Amintiri (1935). 
 Iniţiativa lui Virgiliu Bradin este lăudabilă, dacă avem în 
vedere faptul că ne oferă prilejul să cunoaştem o personalitate 
care a jucat un rol important în viaţa literară de la sfârşitul 
perioadei interbelice. 
 După cum mărturiseşte autorul, cartea aceasta „a fost 

gândită de a conţine în structura sa două părţi distincte, în aparenţă, dar care se completează firesc 
între ele.”(p.419). Prima parte a studiului, mai restrânsă, oferă inedite date biografice, iar a doua 
parte, mult mai amplă, reuneşte studii critice referitoare la cărţile tipărite ale lui Iancu Bârneanu. 
 În Argument, Virgiliu Bradin prezintă unele „informaţii biografice semnificative din viaţa 
scriitorului ce vor constitui adevărate surse şi repere de inspiraţie pentru întreaga sa creaţie 
literară.”(p.18) 
 Primul capitol intitulat sugestiv Iancu Bârneanu – aspiraţie şi destin este cel mai întins. În 
cele peste 100 de pagini ne sunt prezentate reperele biografice ale lui Iancu Bârneanu. S-a născut în 
15 septembrie 1914 în localitatea Şişeşti din Mehedinţi. A urmat şcoala primară în satul natal, apoi 
cursul inferior la Liceului „Traian” din Drobeta Turnu-Severin şi pe cel superior la Liceul „Fraţii 
Buzeşti” din Craiova. Virgiliu Bradin insistă asupra perioadei în care Iancu Bârneanu a studiat la 
Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti, unde îi va avea ca profesori, printre 
alţii, pe Tudor Vianu, Dumitru Caracostea, Nicolae Cartojan, Nae Ionescu, Radu Gyr, Mircea 
Eliade. În perioada studenţiei, Iancu Bârneanu a avut o rodnică legătură spirituală cu Radu Gyr, 
profesorul său de limba franceză. „Între cei doi literaţi se va stabili o firească legătură spirituală, 
participând la şedinţele şi discuţiile controversate din cadrul cenaclurilor literare. Mergeau 
împreună la aceleaşi şezători ori serate literare. Puneau în şcenă piese de teatru ce erau jucate pe 
scenele mai multor teatre.”(p.371). După absolvire devine profesor la Liceul „Traian” din Drobeta 
Turnu-Severin, apoi revine în satul natal. 
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 După instaurarea comunismului a fost deportat, cu întreaga familie, în Bărăgan, unde „a 
îndurat ani de gulag românesc cu privaţiuni şi suferinţe enorme.”(p.8). Suferinţele din anii 
deportării au fost redate în romanul Bărăgan 52, al cărui manuscris a fost distrus ulterior pentru a 
nu fi descoperit de securitate. În 1956 Iancu Bârneanu revine pe meleagurile natale, desfăşurând o 
valoroasă activitate didactică şi culturală. O boală necruţătoare i-a adus sfârşitul la 1 ianuarie 1996. 
În acest capitol, Virgiliu Bradin evidenţiază colaborarea lui Iancu Bârneanu, în perioada studenţiei, 
la Universul, Universul literar, Provincia, Ramuri, Izvoraşul, Gândirea ş.a. 
 Al doilea capitol, intitulat Jocurile şi feţele povestirii în Amintirile lui Iancu Bârneanu, se 
referă la prozele cuprinse în paginile cărţii Răscruce de hotar, amintiri, povestiri (2014), carte ce 
reuneşte volumul de debut Amintiri (1935), la care se adaugă proze scurte regăsite în revistele 
vremii, dar şi altele, inedite, din manuscrise. Virgiliu Bradin subliniază faptul că „Iancu Bârneanu 
fusese catalogat drept un scriitor de orientare tradiţionalistă, cu subiecte luate din viaţa rurală, cu 
coborâre şi aplecare spre istoria şi mitologia locală, dar mai ales spre datinile şi obiceiurile păstrate 
cu sfinţenie în lumea satului, pe care o evocă de cele mai multe ori, înveşmântate cu un deosebit 
simţ al limbii, într-o rostire neaoş românească, grăită pe meleaguri româneşti de sub poalele codrilor 
Gârdoii, în apropierea Severinului”(Tradiţie şi epos în nuvela „Ochii diavolului” a lui Iancu 
Bârneanu, postfaţă la vol. „Ochii diavolului”, pag. 179).  
În povestiri întâlnim referinţe la obiceiurile şi tradiţiile păstrate cu sfinţenie pe meleagurile natale 
cum ar fi: peţitul, nunta, descântecul, ursitoarele, nedeile etc. Criticul insistă asupra povestirilor 
misterioase despre comori, asupra unor practici magice ale ţiganilor privind banii ascunşi şi 
conclude că „scriitorul creează şi în acelaşi timp re-creează, prin filtrul personalităţii sale 
scriitoriceşti, o lume aparte ţărănească, mult diferită de cea a ilustrului său înaintaş humuleştean. 
Lumea copilăriei din amintirile lui Iancu Bârneanu […] este total diferită de lumea humuleşteană, 
având pecetea autentică a unei alte zone geografice, ancorată în alt spaţiu şi timp, precum şi a unui 
mediu social cu altfel de mentalităţi şi cutume.” 
  O interesantă analiză realizează Virgiliu Bradin povestirii Răscruce de hotar, concluzionând 
că „din punct de vedere al modelului scriiturii, povestirea lui Iancu Bârneanu se apropie […] de 
Domnişoara Cristina a lui Mircea Eliade, unde şi aici, visul se împleteşte cu realitatea şi se 
constituie ca o sursă de prim rang în realizarea atmosferei fantastice.”(p.156). 
 Tradiţie şi epos în nuvela „Ochii diavolului” este titlul celui de al treilea capitol al cărţii, 
nuvela aceasta oferindu-i prilejul criticului să facă anumite consideraţii referitoare la scrisul lui 
Iancu Bârneanu: „În nuvela Ochii diavolului, ca de altfel şi în alte scrieri ale sale, Iancu Bârneanu 
nu s-a dovedit a fi nu numai scriitorul de orientare tradiţionalistă, dar şi profesorul şi etnograful care 
a ştiut ce înseamnă importanţa transmiterii peste veacuri […] a unor informaţii ce vor rămâne 
nepieritoare, despre o lume care a fost odată, recreată măiestrit, în toată splendoarea şi autenticitatea 
sa, cu tradiţiile şi obiceiurile moştenite şi păstrate cu sfinţenie din moşi-strămoşi, pe acele meleaguri 
pandureşti de pe Valea Coşuştei, de la poalele codrilor Gârdoii.”(Postfaţă la Ochii diavolului, 
2014, p.263). 
 Criticul realizează o analiză pertinentă a acestei povestiri, subliniind faptul că autorul, 
alternând planurile trecutului cu cele ale prezentului, urmăreşte psihologia personajului principal, 
tânărul Mihai al Badi, care rămase într-o grea cumpănă, după plecarea, fără veste a mamei sale, în 
pribegie, în căutarea soţului răpit de turci, refăcut treptat sufleteşte şi îndrăgostit apoi de o fată din 
sat. 
 Următoarele două capitole ale monografiei sunt consacrate analizei celor două romane scrise 
de Iancu Bârneanu: Vârtopul şi Blestemul, criticul Virgiliu Bradin dovedind aptitudini critice în 
analiza acestora. Virgiliu Bradin ne avertizează că „În marea lor majoritate, în contextul critic, 
biografia autorului (Iancu Bârneanu – n.n.) se împleteşte organic cu cea a personajelor de care este 
legat, cu trăirile autentice ale acestora, în care eposul se constituie nu doar ca o ficţiune ci ca o 
realitate. De cele mai multe ori, în paginile cărţilor, drama personajului este drama autorului, trăitor 
al momentului narat.”(p.460). 
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 Referindu-se la romanul Vârtopul, criticul Virgiliu Bradin subliniază încărcătura biografică 
a acestuia, deoarece personajul principal, Jan Oltea, tânărul profesor de la Liceul „Traian” din 
Turnu-Severin, absolvent al Facultăţii de Litere şi Filosofie din Bucureşti „nu este în realitate 
altcineva decât un autentic alter-ego al scriitorului, trecând şi el prin impasul istoriei, asemenea lui 
Iancu Bârneanu”. Criticul precizează faptul că titlul romanului este simbolic, vârtopul reprezentând 
„o adâncitură săpată în albia iazului de către căderile de apă ale pârâului, când veneau învolburate şi 
repezi în zilele de primăvară şi toamnă”, fiind un loc al pericolelor, al superstiţiilor. Acţiunea 
romanului este plasată, în mare parte, în lumea satului mehedinţean, din apropierea Severinului, la 
sfârşitul perioadei interbelice, a ascensiunii mişcării legionare şi a anilor de la începutul războiului, 
fiind prezentate suferinţele cauzate de cedarea Ardealului de Nord şi a Basarabiei. 
 Criticul Virgiliu Bradin a sesizat corect preocuparea esenţială a romancierului apreciind că 
„forţa şi punctul de rezistenţă al romanului îl fixează şi îl constituie însă latura sa social politică, 
căci în paginile sale descoperim teribila experienţă de viaţă trăită de o generaţie tânără, în dramaticii 
şi zbuciumaţii ani ai României, de la sfârşitul perioadei interbelice, […] perioadă percepută şi 
recreată de Iancu Bârneanu ca un trăitor al acelor vremuri, perioadă surprinsă şi oglindită în paginile 
cărţii.” Exegetul raportează acest roman la Delirul lui Marin Preda şi la Noaptea de Sânzâiene a lui 
Mircea Eliade, raportare justificată prin faptul că toate cele trei creaţii literare redau „drama unei 
generaţii de intelectuali care trăiesc şi trec prin aceleaşi momente cruciale ale istoriei naţionale.” 
Dar romanul lui Iancu Bârneanu se evidenţiază şi prin preocuparea romancierului pentru a releva 
psihologia personajelor, obsesiile acestora, disimularea, rolul monologului interior. 
 Multe dintre personajele întâlnite în Vârtopul se regăsesc în paginile romanului Blestemul, 
un roman citadin ce aduce în prim-plan drama războiului. Virgiliu Bradin notează că „Iancu 
Bârneanu în romanul său punctează o epocă, o tristă epocă istorică.” Romancierul a surprins în 
acest roman instaurarea comunismului şi urmările acesteia: prezenţa ocupanţilor sovietici, 
impunerea între toate forţele politice a partidului communist, confuzia din viaţa publică, impunerea 
unor noi valori morale şi idealuri, foametea ce stăpânea peste oraş, piaţa neagră şi inflaţia erau în 
floare. Criticul, referindu-se la personajul Jan Oltea, precizează că acesta a rezistat la provocările 
unor asemenea vremuri, deoarece a preţuit valorile şi modelele umane, libertatea de a gândi. 
„Personajul romanului va căuta […] o evadare din lumea străină a oraşului ce nu mai corespundea 
crezurilor şi năzuinţelor sale şi care începuse să se simtă tot mai mult un singuratic (s.a.), un intrus 
ce nu-şi mai găseşte locul.”(p.393) 
 Capitolul al şaselea al cărţii este consacrat poeziei. Volumul, publicat postum, în 2015, are 
titlul Biografie lirică, intitulat sugestiv după titlul uneia dintre poezii. Volumul are şapte secţiuni: 
Biografie lirică, De dragoste, Tălmăciri biblice, Vechi melodii, Domestice, Alte poeme, Pilde şi 
poveţe.  
 Creaţiile poetice „orânduite în volum […] surprind, în primul rand, chiar la o primă lectură, 
prin tonul sincerităţii şi al unui limbaj poetic încărcat de o vibrantă sensibilitate” – notează Virgiliu 
Bradin (p.397). În cele şaizeci şi patru de pagini ale acestui capitol, criticul realizează o analiză 
temeinică a acestor poezii, sugerând faptul că poeziile „reuşesc să refacă metaforic etape şi 
momente semnificative ale firului vieţii”(p.397). Despre valoarea exegezei acestor poezii se 
pronunţă şi Dumitru Vlăduţ: „Virgiliu Bradin ne-a redat prin comentariile sale aplicate care nu 
trădează textele, un Iancu Bârneanu poet al dragostei din care nu lipseşte etapa revigorării interioare 
luminoase prin îndrăgostire spre bătrâneţe, un poet al religiosului cu multiple aspecte, unul al 
universului domestic cu animale îndrăgite care îşi au o simbolistică străveche, un altul care 
valorifică înţelepciunea populară sau motive lăutăreşti, în fine, un poet al unor stări de disconfort 
precum solitudine, tristeţe, amintiri dureroase, teama în faţa morţii ş.a.”(p.15) 
 Ultimul capitol al cărţii – Bibliografie – cuprinde o listă cu lucrări esenţiale care l-au ajutat 
pe autor să-şi fundamenteze actul critic. 
 Valoarea cărţii este dată de materialul iconografic, (poze de familie, copii ale unor 
manuscrise) şi de ilustrarea grafică de excepţie realizată de profesorul Lucian Cociuba. 
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 Virgiliu Bradin este un critic ce posedă indiscutabile calităţi de analist. Cartea dedicată 
mehedinţeanului Iancu Bârneanu, bine scrisă şi riguros argumentată, poate fi parcursă cu real folos 
nu doar de specialist, ci şi de cititorul „obişnuit”, dar dornic să cunoască valorile literare româneşti, 
iar prin scrierea ei Virgiliu Bradin a realizat un veritabil act de restituire literară. 
 
 
 
   
 
 
 


