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Abstract: 

The paper aims at defining the concept of „space”, both at a 
theoretical and practical level. This is to be accomplished by analyzing the 
19th century perspective that the historians offered us. At the same time, we 
are to ponder on the content of the Romanian modern novel that we have 
chosen to illustrate the importance of  „space” within literature.  
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Atunci când definim spaţiul ca fiind privat şi public, implicit, 

activităţile specifice acestor două arii sunt atribuite femeilor şi bărbaţilor. 
Distincţia clară făcută între cele două concepte, a dus la o focalizare mai 
atentă asupra vieţii, politicii şi nu în ultimul rând a literaturii, încă din anul 
1960. În jurul anului 1840 spaţiul privat era văzut ca o stare de captivitate 
pentru femeia căsătorită, deoarece în această perioadă femeia îşi pierde 
libertatea odată cu trecerea pragului căsătoriei.  

Istoricii şi criticii au început să investigheze istoria femeii în secolul 
al XIX-lea, astfel a reieşit că existenţa domestică a femeii, aparţinând clasei 
de mijloc, era una negativă prinsă în legăturile captivităţii. Femeile încep să 
treacă pragul sferei private, scriind articole în ziare, organizând întâlniri între 
ele la un ceai sau întâlniri de salon, în cadrul cărora se dezbăteau probleme 
care le vizau în mod direct. Secolul al XIX-lea reprezintă perioada din istorie 
când femeile încep să pătrundă prin actul scrierii în sfera preponderent 
masculină, şi anume cea publică (Bauer 2001: 38-40). 

Femeile sunt reprezentate în spaţiul public al literaturii fie ca autoare, 
fie ca protagoniste, întruchipând prototipul femeii secolului al XIX-lea, sub 
toate aspectele sociale, domestice sau familiale. Cornel Ungureanu, în 
lucrarea sa Geografie literară (2002), vorbeşte despre personajul Mara, din 
romanul cu acelaşi nume de Ioan Slavici, ca fiind femeia ce nu se abate de la 
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Calea cea dreaptă, protagonista reprezentând însăşi Calea. Mara este un 
personaj de mare valoare în literatura română modernă, despre care s-a scris 
mereu cu admiraţie de către exegeţi începând de la Iorga la Nicolae 
Manolescu, G. Călinescu, aceştia întrecându-se în elogii. Literatura 
„conservatoare” a lui Slavici pune în centrul ei familia, aparținând spaţiului 
privat, romanul oprindu-se asupra familiilor Marei şi a lui Hubăr. Soţul 
Marei e scos repede din scenă, e cizmar nevrednic; el trebuie să dispară, să o 
lase văduvă. Astfel, Mara devine femeia luptătoare, care atipic modelului 
tradiţional, „iasă” în spaţiul public, devenind „stâlpul” familial al celor doi 
copii ai săi. 

Dacă familia Hubăr evocă dezagregarea vechii ordini, familia Marei 
ar putea evoca naşterea altei lumi, o lume mai bună. Mara devine un 
personaj feminin exemplar, alături de cei doi copii ai săi. Prima dată când 
Persida şi Trică îşi fac apariţia este atunci când, pe o plută, sunt ameninţaţi 
de apele Mureşului; dintr-un moment în altul, apele par a-i înghiţii. Fugiţi de 
„lumea duşmană”, cei doi par lipsiţi de ocrotire. Însă, în stilul ei, Mara ar 
vrea să-i ocrotească. Secretul ei e tezaurul – banii, care îi vor proteja, în 
absenţa tatălui, figura masculină din cadrul căminului. Dar, în absenţa 
tatălui, copiii se vor relaţiona diferit în raport cu lumea. Persida este 
frumoasă, beneficiază de o educaţie temeinică, atât din partea Marei, cât şi a 
Maicii Aegidia de la mănăstire, însă prezenţa bărbatului o umple de 
spaimă71. Persida ajunge, alături de fratele ei să trăiască drama imaturităţii 
(Ungureanu 2002: 65-67).  

Spaţiului public al literaturii feminine i se acordă credit doar în cazul 
în care aceasta evocă figura feminină sub descrierea unui autor şi nu a unei 
autoare. Doar începând cu secolul al XIX-lea, scriitoarele sunt văzute ca 
reale contribuabile la îmbogăţirea zestrei culturale. Istoricii cu orientări 
feministe încep să dea o mare importanţă şi să reconsidere scrierile femeilor 
de la începutul secolului al XIX-lea. Conform lui Dale Bauer în Nineteenth - 
Century American Women’s Writing (2001), studierea şi investigarea 
„cultului domestic” au fost făcute prin analogia dintre sfera privată a femeii 
şi captivitatea sclaviei. Conştiinţa femeilor s-a îndreptat spre feminism ca un 
rezultat al recunoaşterii unei legături, opresiuni comune. Istoriografii au 
descris această sferă privată ca o păstrătoare de tradiţii, valori vechi.  

Este o realitate faptul că romanele secolului al XIX-lea, prin temele şi 
motivele abordate aduc în atenţia cititorului figuri feminine. Dar, tot atât de 
adevărat este faptul că aceste producţii literare au avut o mare contribuţie la 
schimbarea perspectivelor multor femei, prin aducerea la cunoştinţa acestora 
posibilitatea de a trece pragul sferei private prin câştigarea încrederii în 
                                                             
71 Persida ratează relaţia cu Codreanu, iar mai apoi se teme de Naţl. 



Europa: Centru și margine 

193 

propria persoană. De cele mai multe ori acest tip de literatură este unul în 
care autoarea inserează aspecte ale vieţii personale, deci nu este o producţie 
imaginată în totalitate. Există o categorie de romane care pune accentul pe 
promovarea educaţiei pentru femei, altele dezvoltă modul psihologic de 
percepţie al realităţii sociale de către femei. Astfel de romane au venit în 
ajutorul femeilor care încep să-şi cunoască şi să-şi aprecieze valoarea, să-şi 
câştige stima de sine într-o lume care, aşa cum arată Nina Baym în Women’s 
Fiction – a Guide to Novels by and about Women in America 1820-1870 
(1993), este lipsită de afectivitate şi înţelegere, chiar acceptare mutuală. N. 
Baym arată că, cadrul familial în care se desfăşoară de obicei acţiunea 
romanelor moderne, nu este o formă de idealism, ci prin prezentarea lui se 
doreşte o analiză a relaţiilor sociale, care în general sunt localizate în cadrul 
casei sau alte spaţii sociale72. De asemenea, scoate în evidenţă faptul că 
aceste romane pun în lumină aspecte de moralitate ale căminului, fapt care 
transformă casele nefericite în unele împlinite. 

Reiese din aceste descrieri că femeia guvernează spaţiul privat, că se 
extinde tot mai mult spre cel public. Romanele secolului al XIX-lea au un rol 
educativ foarte bine stabilit. La o primă lectură, aceste scrieri literare ar 
putea părea simpliste, judecând după temele tratate, însă în substratul 
textului există un scop foarte bine stabilit. Există întotdeauna în aceste 
romane o protagonistă care guvernează întreg cursul romanului (Mara, din 
romanul cu acelaşi nume, Ela din Ultima noapte de dragoste, întâia noapte 
de război, Vitoria Lipan din Baltagul, Leontina din Pupa Russa, Catrina din 
Moromeţii, vol I). Romanele urmează firul evoluţiei sau involuţiei 
protagonistei. Avem de-a face cu protagoniste care nu se mai mulţumesc cu 
rolul limitat din cadrul sferei private, acestea dorind să depășească statul de 
„regine ale spaţiului familial”, cum le numeşte critica de specialitate. Ele se 
transformă în femei întreprinzătoare, femei care luptă cu propriul destin sau 
femei care intră chiar în spaţiul politic (Pupa Russa). Astfel, delimitarea 
dintre spaţiul public şi cel privat devine din ce în ce mai firavă, iar o asociere 
exclusivă a activităţilor din cadrul celor două spaţii cu femeile sau bărbaţii 
nu mai este posibilă73. 

Valeriu Cristea în Spaţiul în literatură (1979), vorbeşte despre diverse 
tipuri de spaţii, pe care le supune analizei în planul literaturii. Astfel, autorul 
marchează un spaţiu al elevaţiei spiritului, al deznădejdii, al solitudinii, un 

                                                             
72 Baym descrie acest mod de prezentare ca fiind „pur şi simplu real”. 
73 Noul feminism va demonstra şi va întări acest aspect prin faptul că se încurajează 
participarea bărbaţilor la viaţa privată a familiei, şi a femeilor în spaţiul public. Natasha 
Walter în The New Feminism (1998), prezintă aceste modificări ale cadrului tradiţional ca 
fiind reale realizări ale secolului al XX-lea. 
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spaţiu al căderii universale ca simbol al morţii, spaţiul călătoriei nesfârşite, 
un spaţiu al puterii, al frontului de război, spaţiul unui hybris al înavuţirii, 
spaţiile închise şi primitoare74, spaţiu al refugiului, al imaginaţiei şi chiar un 
spaţiu al memoriei (1979: 25-30).  

Autorul se opreşte asupra spaţiului ca loc de muncă reprezentat prin 
câmpul moromeţian, creat de Marin Preda. Acest spaţiu pare să aibă o 
importanţă aparte pentru Niculae Moromete, întrucât observăm o legătură 
spirituală a protagonistului cu acest loc. Este vorba despre ceea ce afirma V. 
Cristea când menționa despre spaţii ce au încărcătură emoţională pentru 
personajele care le domină. 

La sfârşitul unei zile de muncă, câmpul moromeţian scăldat de razele 
multicolore ale asfinţitului se transfigurează miraculos. Niculae Moromete 
avea să afirme în momentele trăirii în cadrul spaţiului intimităţii sale: 

„…aşa cam la un ceas înainte de apusul soarelui, trebuia mers acasă, 
unde mama şi fetele aveau alte griji. Dar ale noastre încetau. Oriunde 
am fi fost, cu sapa sau secera în mână, la auzul glasului tatei: gata 
toată lumea la căruţă, lăsam spicele sau firele de porumb acolo unde 
erau, legam cei câţiva snopi care mai rămăseseră, îi puneam în clăi şi 
o luam spre mirişte spre capul locului. Ce mult îmi plăcea mie atunci! 
Şi fraţii mei numeroşi şi câinele şi căruţele se aureau la lumina 
asfinţitului” (1972: 134). 

 
Bucuria personajului este dată de locul/peisajul încărcat de o 

semnificaţie aparte într-un moment la fel de special al zilei: asfinţitul. 
Niculae Moromete face conexiunea între starea lui sufletească şi locurile 
care îi provoacă atâta emoţie sufletească, atunci când le evocă. 

„Din pricină că dimineţile au fost întotdeauna legate în amintirea mea 
de treburile la care ne lua tata să le facem şi care mă chinuiau chiar 
dacă erau însoţite de cântecul pitpalacului şi al ciocârliei, am început 
să aştept ca pe adevărata viaţă care mai îmi rămânea şi mie numai 
acea parte a timpului care începea cu aceste asfinţituri şi înserări 
…toate gesturile care precedau asfinţitul soarelui se încărcau cu ceva 
tainic…Totul se potolea, toţi cădeau care pe unde nimereau şi atunci 
totul începea pentru mine să trăiască din nou” (ibidem: 204). 
 

                                                             
74  Autorul face referire la interiorul spaţiului domestic al familiei reunite, ca spaţiu al 
intimităţii. Acest spaţiu ocrotitor poate rezulta nu numai din ambianţă, din sugestia 
lucrurilor, ci uneori chiar exclusiv, din raporturile care se stabilesc între persoanele care îl 
ocupă. 



Europa: Centru și margine 

195 

 Conceptul de „spaţiu”, „loc”, „peisaj” a fost teoretizat de-a lungul 
istoriei, acordându-i-se o deosebită importanță şi în spaţiul literaturii, precum 
am scris pe parcursul acestei lucrări. Secolul al XIX-lea este semnificativ în 
ceea ce priveşte abordarea acestor concepte, literatura vremii fiind un 
„câmp” rodnic rezultat din eforturile scriitorilor vremii de a ilustra 
exemplaritatea acestora.  
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