
ACADEMIA ROMÂNĂ 

FILIALA IAŞI 

 

 

INSTITUTUL  DE  FILOLOGIE  ROMÂNĂ 

„A. PHILIPPIDE” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Provocări trecute și prezente în evoluția 
limbii, literaturii și culturii române 

 
 

 

 

 

 

 

 



Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 
Provocări trecute şi prezente în evoluţia limbii, literaturii     
    şi culturii române / coord.: Ofelia Ichim ; ed.: Alina-Mihaela 
    Bursuc, Marius-Radu Clim, Ofelia Ichim, .... - Timişoara : 
    Editura Universităţii de Vest, 2022 
    Conţine bibliografie 
    ISBN 978-973-125-981-9
I. Ichim, Ofelia (coord. ; ed.) 
II. Bursuc, Alina-Mihaela (ed.) 
III. Clim, Marius-Radu (ed.)

811.135.1
008

Tehnoredactare: Marius-Radu CLIM

Coperta: Camil MIHĂESCU

© 2022 Editura Universităţii de Vest din Timişoara, 
 pentru prezenta ediţie

Editura Universităţii de Vest 
din Timişoara
Calea Bogdăneştilor nr. 32A, 
300389, Timişoara
E-mail: editura@e-uvt.ro  
Tel.: +40 - 256 592 681



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provocări trecute și prezente în evoluția 
limbii, literaturii și culturii române 

 

 

 

 

 

OFELIA ICHIM 

(coordonator) 

 

ALINA-MIHAELA BURSUC, MARIUS-RADU CLIM,  
OFELIA ICHIM, MARICICA MUNTEANU, VERONICA OLARIU, 

ANA-MARIA PRISACARU, IOANA REPCIUC 

(editori) 
 

 

 

 

 

 

 

 

2022

Editura Universităţii de Vest 
din Timişoara

2022



 

 

 

 

 

ACADEMIA 

ROMÂNĂ 

FILIALA IAŞI 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE 

ROMÂNĂ  
„A. PHILIPPIDE” 

 

Acest volum include textele comunicărilor prezentate la Simpozionul 

Internaţional anual al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” – Filiala din Iași 
a Academiei Române, a XX-a ediţie, cu titlul Provocări trecute și prezente în evoluția 
limbii, literaturii și culturii române, Iaşi, 22–24 septembrie 2021, organizat în 

colaborare cu Asociaţia Culturală „A. Philippide”, ediție online.  

Referitor la titlul simpozionului, vom aminti, succint, câteva provocări 
„trecute” din istoria filologiei românești, care au marcat profund evoluția culturii 

naționale: 
– apariţia și consolidarea limbii române literare, prin efortul traductologic 

depus de primii traducători ai textelor biblice în limba română; 
– provocări au fost şi cele trei mari proiecte care au stat la baza înfiinţării  

Academiei Române: Ortografia, Gramatica şi Dicţionarul limbii române. Alte 

proiecte „provocatoare”:  
– Atlasul limbii române; 

–Arhivele de folclor;  

–Atlasul etnografic român; 

–Dicționarele literaturii române (Dicționarul literaturii române de la origini 
până la 1900, Dicționarul general al literaturii române); 

–Dicționarele toponimice. 
Provocările în domeniul filologiei și al culturii române nu au fost puține și au 

avut ca rezultat, de cele mai multe ori, elemente de progres care s-au cumulat în 

timp, năzuind spre armonizarea unor structuri contradictorii la prima vedere. Titlul 

simpozionului accentuează continuitatea preocupărilor pentru nou, pentru 
sincronizarea cu multe tendințe din cercetările internaționale, dar și capacitatea de a 
selecta ceea ce i se potrivește filologiei românești și nicidecum o preluare automată 
și haotică a problematicii internaționale. Lucrările  simpozionului au fost structurate 

pe patru secțiuni: Lingvistică, Istorie literară, Cultură și identitate, Memorialistica 

românească: între documentul istoric şi obiectul estetic. Acestora li se adaugă câteva 
articole dedicate celor 100 de ani de la nașterea lui Eugeniu Coșeriu.  

Articolele publicate în acest volum au fost evaluate prin peer-review, în „dublu-

orb”, pentru o mai mare obiectivitate asupra calității textelor. Pentru peer-review s-a 

apelat, printre alții, la o parte dintre specialiștii din Comitetul științific al simpozionului. 
Totodată, menționăm că se publică doar articole inedite şi nu reluate ca atare sau ca 
variante ori în traducere în limbi străine, editate anterior în alte publicaţii.  

Institutul de Filologie Română „A. Philippide” – Filiala din Iași a Academiei 
Române a fost fondat în 1927 și este format din cinci departamente: Lexicologie-

lexicografie, Dialectologie și sociolingvistică, Toponimie, Istorie literară, Etnologie și 
folclor. 
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The book Past and Current Challenges in the Evolution of the Romanian 
Language, Literature and Culture, is a collection of the papers delivered by 

Romanian and foreign scholars at the 20
th
 edition (online edition) of the international 

annual symposium by the same name that took place in Iasi, Romania, 22nd–24th 

September 2021, organized by the “A. Philippide” Institute of Romanian Philology 

– the Iasi Branch of the Romanian Academy and by the “A. Philippide” Cultural 
Association.  

The title of the symposium is related to some past challenges in the history of 

Romanian philology that deeply influenced the evolution of the national culture: 

-The emergence and the consolidation of the literary Romanian language due 

to the effort of the first translators of the biblical texts into Romanian; 

- the three great projects that lay as the foundation of the Romanian Academy 

(Orthography, Grammar and the Dictionary of the Romanian language) could also 

be considered challenges. Other “challenging” projects: 
-The Atlas of the Romanian Language; 

-The Folklore Archives; 

-The Romanian Ethnographic Atlas; 

- The Dictionaries of the Romanian Literature (Dicționarul literaturii române 
de la origini până la 1900, Dicționarul general al literaturii române); 

- The Toponymic Dictionaries.  

The challenges in the area of Romanian Philology and generally Romanian 

culture were many and often resulted in continued interest in the new trends and 

aspects, thus leading to a synchronized progress along with international research, as 

well as the ability to select what was suitable for Romanian Philology instead of 

mechanically or chaotically borrowing international issues.  

This collection of articles is structured into four chapters: Linguistics, Literary 

History, Culture and Identity, Romanian Memorialism: between Historic Document 

and Aesthetic Object. A few articles added to these sections are dedicated to the 

anniversary of 100 years since Eugeniu Coșeriu was born.  
The papers published in this volume were double-blind peer-reviewed to 

achieve objectivity and consensus regarding the quality of the texts. Some of the 

specialists of the Scientific Committee of the symposium were requested to be part 

of the peer reviewing process. Naturally, the papers included in this book have not 

been previously published as variants or translated texts. 

The “A. Philippide” Institute of Romanian Philology – the Iasi Branch of the 

Romanian Academy was founded in 1927 and consists of five departments: 

Lexicology-lexicography, Dialectology and sociolinguistics, Toponymy, Literary 

history, Ethnology and folklore. 
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Procese de masculinizare ale psihicului feminin la 

Hortensia Papadat-Bengescu: Cazul Dia Baldovin 

Simona GALAȚCHI 

Keywords: dictionary of literary characters (Dia); Hortensia Papadat-

Bengescu; psychoanalytic criticism; analytical psychology; interdisciplinary 

perspectives on literature 

 
Dia este personaj în romanele Hortensiei Papadat-Bengescu1, sora vitregă a 

lui Nory, fiica Boierului Baldovin. Apare menţionată în Fecioarele despletite
2 de 

către Nory sub numele de Lidia3, ca un fel de zeitate de care nu trebuie să se atingă 
nimeni, nici măcar cu părerea. Nory, plină de mândrie şi recunoştință că o are ca 
soră pe Dia (Dia a contribuit la recunoaşterea lui Nory ca fiică a Boierului 
Baldovin), nu permitea celorlalţi (de ex. Anetei, în Rădăcini) nici măcar să pronunţe 
numele Diei: „sora ei era o fiinţă de lux, care trebuia apărată, căci singură nu ştia a 
se feri... era sau prea indulgentă, sau prea severă” (Rădăcini, Papadat-Bengescu 
2012: 720). Personajul se manifestă pregnant în romanele Rădăcini şi Străina. Dia 
are o „siluetă sobră, statuară” (ibidem: 353). Este botezată Eftodia, după numele 
mamei ei, dar i se spune Dia.  

Rămâne orfană de mamă – o mamă falică, mândră, conţinător al cuplului ei 
cu Boierul Baldovin – în perioada oedipiană târzie. Este preluată pentru educare de 
guvernanta elveţiană Madò, pe care o adoră şi cu care se identifică aproape complet 
în perioada formării ca adolescentă şi ulterior, după moartea acesteia. Dia este 
crescută la „şcoli în străinătate, când uneori venea în vacanţă în ţară, la Crăciun sau 
Paşte, tatăl ei nu mişca din Bucureşti.” (ibidem: 421). Prin urmare, unica figură 
parentală, formatoare, prezentă în viaţa ei, este Madò. Madò era „profesoara, 
tutoarea, mentorul ei scump” (ibidem), iar Dia se entuziasmează ori de câte ori îşi 
aminteşte de pensionul de la Geneva. Madò o învăţase „gimnastica voinţei” 
(ibidem: 462) şi iubirea de echilibru în toate, dar şi faptul că: „l’homme c’est 
l’ennemi” (ibidem) (bărbatul este duşmanul, n.t.). „Faimoasa Madò, directoare de 
conştiinţă, mamă adoptivă, prietenă şi pedagogă a Diei” (ibidem: 485). Boierul 
Baldovin o trimisese în Elveţia, la aer curat, încă de pe când trăia soţia lui, 
boieroaica; aceasta era bolnavă de plămâni, iar tatăl se temea, aparent, pentru 
                                                           


 Biblioteca Metropolitană București, Institutul „Mircea Eliade” – Compartimentul Studii 
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1 Prezentul articol este o continuare/completare a cercetării postdoctorale cu titlul Când „se ridică 

vălul” Hortensiei Papadat-Bengescu, publicată on-line la adresa: 
http://www.cesindcultura.acad.ro/images/fisiere/rezultate/postdoc/rapoarte%20finale%20de%20cercet
are%20stiintifica%20ale%20cercetatorilor%20postdoctorat/lucrari/Galatchi_Simona.pdf 

2 În acest articol, toate citatele sunt preluate după Papadat-Bengescu 2012. 
3 V. Fecioarele despletite, în Papadat-Bengescu 2012 I: 455, p. 476 și nota 5 de la p. 1236. 
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sănătatea copilei. Când o cunoaşte pe Nory prima dată, Dia se bucură, într-un 
„egoism pe care nu şi-l bănuia” (ibidem: 420), că aceasta nu seamănă cu nimeni din 
neamul Baldovinesc. 

Moartea lui Madò o ia prin surprindere şi o vulnerabilizează în faţa tatălui ce 
tocmai hotărăşte pentru ea o căsătorie dezastruoasă, cu fiul lui Vrana – cel din 
anturajul Corei şi Minettei Persu, despre care se spune că a fost ruinat la cărţi de 
clica lui „Papa Bonifaciu”, de Lică şi de Mika-Lé. Fiul lui Vrana, Radu, cu care Dia 
relaţionează încă de când erau mici, are o carieră în armată, în cavalerie şi este un 
afemeiat. Are o boală venerică în urma căreia moare retras, în Elveţia. Dia este, 
desigur, supărată pe tatăl ei cel slab, ce s-a lăsat manipulat de Vrana şi i-a distrus ei 
viaţa, fără să-şi dea seama. Bănuieşte existenţa Corneliei şi negociează astfel cu 
boierul următoarea ei căsătorie, o alegere proprie. Dia se îndrăgosteşte de un om 
politic faimos, prezentat de o prietenă a mamei ei biologice drept „cam nepot de 
boieri” (ibidem: 568) despre care descoperă tardiv – după decesul lui – că avea doi 
copii cu o femeie din popor, în afara căsătoriei. Boierul Baldovin era dispreţuitor 
din invidie – crede Dia – faţă de jocul politic îndrăzneţ parcus de Deleanu, de aceea 
nu era de acord cu alegerea fiicei lui. În pragul nunţii, Dia rămâne văduvă a doua 
oară: ministrul Jean Deleanu este ucis în faţa Ateneului (împușcat pe stradă). Ziarele 
scriu că motivul este unul politic şi i se ridică şi o statuie, dar Dia susţine că motivul 
este gelozia, acea relaţie ascunsă, adulteră. Dezamăgită, continuă să locuiască fără a 
se plânge, cu sora „numai de tată” (ibidem: 487) şi „tutoarea” lui Deleanu 
(„Deleanca” – ibidem: 431) pe care ajunge să o şi înmormânteze.  

Logodită cu Deleanu, Dia hotărăşte să îl „oblige” pe tatăl ei să admită 
recunoaşterea legală a relaţiei lui cu Cornelia şi, implicit, pe fiica lui, Nory. Ea o 
vizitează pe Nory la internat, la Pitar Moş. Această hotărâre a Diei pare influenţată 
de „protestantismul puritan al lui Madò” (ibidem: 424). Momentul acestei decizii 
coincide însă cu îmbolnăvirea boierului, cu terminarea liceului de către Nory şi cu 
vizita metresei lui Deleanu, alături de cei doi bastarzi ai acestuia. Toţi consideră că 
„Nory a isprăvit cu învăţătura” (ibidem: 423). Dia se oprise la acest nivel şi prinsese 
nişte vremuri când la pension elevele erau educate în principal în spirit practic – 
ceea ce crease Diei un sentiment de inferioritate, prin comparaţie cu cele studiate de 
Nory.  

Pe Deleanu îl iubise pentru reacţiile lui neprevăzute şi pentru snobismul 
aparte, „cel de a privi de sus atât pe stăpânitori, cât şi vulgul, ceea ce era preceptul 
chiar al politicei lui” (ibidem: 461). Când rămâne văduvă şi a doua oară şi îşi mai 
pierde şi tatăl (care moare), Dia refuză să se ocupe de moşiile părinteşti, le lasă 
intenţionat să se piardă. Vrea să lichideze tot, să nu mai rămână nimic din ceea ce a 
aparţinut părinţilor ei sau, poate, doar tatălui ei. Ea salvează doar Baldovineştii, 
pentru a respecta ultima dorinţă (de pe patul de moarte) a mamei ei. Mama ei 
adusese în căsătorie moșia Gârlele. Dia pierde casa de pe strada Plantelor, rămâne 
cu cea de pe Izvor şi cu „conacu doi” (ibidem: 344). Nu îi permite nici lui Nory să 
intervină: „ai fi zis că Dia simte o plăcere să vadă totul distrus în jur.” (ibidem). 
Nory crede că motivul este cea de-a doua văduvie. Dia este foarte secretoasă, nu 
dezvăluie nimic din suferinţele ei lui Nory, iar Nory se simte chinuită de suferinţa ei 
ascunsă şi încearcă să o vindece, găsindu-i un nou partener care s-o facă să-i uite pe 
cei anteriori. Dia, „o providenţă cu chip frumos” – după cum o consideră Nory în 
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timpul relaţiei ei cu Aneta Pascu – „dorea să cunoască pe pârlita de Aneta” (ibidem: 

426).  
Dia iubeşte liniştea şi singurătatea, îngrijeşte cu sfinţenie ea însăşi mobilierul 

moştenit de mama ei, nelăsându-i pe alţii să se atingă de el. Şi mama ei tratase cu 
aceeaşi veneraţie acel mobilier scump, Empire. Dia, „cu firea ei rezonabilă şi 
ordonată” (ibidem: 486), respectă etichetele şi orarul, are răbdare să „dreseze” 
servitoarele, o consideră pe Nory prost crescută pentru că nu-şi poate corecta 
obiceiul vechi, din copilărie, de a da buzna în cameră, fără a ciocăni în prealabil. 
Nory trebuia în prezenţa ei să îşi înfrâneze zelul ce îi era specific, deoarece orice 
pasiune inspira dispreţ Diei. Dacă pentru servitoare şi pentru „copilărosul ei Papa” 
(ibidem: 532) avusese răbdare, pentru Nory, Dia nu mai avea, pentru a-i corecta 
educaţia. Dia urăşte la Nory ceea ce numeşte „indiscreţie”, dorința lui Nory de a-i 
cunoaşte viaţa personală.  

Dia strălucea pretutindeni, frumoasă în felul ei cam măreţ, cu trăsăturile 
clasice ale feţei corectate de un nas perfect, însă uşor ridicat în sus, deschis pe nări 
cizelate, un nas obraznic într-un chip sever, care da caracter figurei. La severitatea 
ansamblului, a ţinutei cam rigide, a glasului cam sever, a gestului puţin autoritar, 
nasul aducea un corectiv, o fantezie (ibidem: 487).  

Madmoiselle cultivase la Dia gustul aritmeticei, a coloanelor de cifre, a 
registrelor verzi. Îşi dase seama că în viitor va avea mai mult cu ele de lucru decât cu 
muzica. Diei i se dezvoltase astfel gustul socotelilor, al economiei, chiar al speculei 
bine înţelese, oneste, fără a i se deforma apucăturile aristocratice, gustul estetic, 
voluptatea obiectului de lux. Pedagoga Madò se pasionase pentru opera de educaţie 
ce i se încredinţase, se ocupase de Dia, de sufletul, de spiritul, de instrucţia și, mai 
ales, de educaţia, de higiena trupului, de mistica pupilei; aci se oprea capacitatea ei 
educativă, aci se oprise şi dezvoltarea elevei. De intrigi, de amoruri, de pasiuni şi de 
viţii, şi una, şi alta erau străine, stângace, cel mult le admiteau omeneşte, le tolerau de 
la distanţă la alţii, le repudiau însă pentru ele, le opuneau armătura unui dispreţ 
politicos (ibidem: 517).  

Dia era, prin urmare, „modernă şi puritană, emancipată şi cuminte” (ibidem: 
518). Ea continuă, chiar după moartea lui Madò, să îi scrie scrisori. Este o metodă 
terapeutică pentru ea, nu doar de a-şi face ordine în gânduri, ci şi de a face faţă 
doliului cauzat de pierderea acestei mame adoptive. Scrisorile sunt un fel de 
conversaţie cu sine, cu Madò din interiorul fiinţei ei, cu care se sfătuieşte încă. 
Madò fusese mai importantă chiar decât iubitul logodnic Jean Deleanu. Dia era în 
Elveţia când a aflat de moartea acestuia, iar la întoarcere, la funeralii, a fost luată 
prin surprindere de vizita amantei şi a celor doi copii ai lui Deleanu. Dia îşi încheie 
scrisorile cu „Dar nu am a mă plânge!” (ibidem: 536).  

În general, oamenii nu puteau citi în sufletul Diei: îi este specifică „răceala 
ciudată care înşela pe oricine asupra simțirii ei” (ibidem). 

Dia nu-şi abjurase patria, nici religia, numai pentru că aşa crezuse de cuviinţă 
profesoara ei. (...) Nory se întreabă cum ar fi reacţionat Dia în aceleaşi împrejurări, 
dacă ar fi avut o altă îndrumare sau nici una, ca ea, de pildă (ibidem: 670).  
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La sfaturile lui Madò, Dia o idolatrizase pe mama ei, o împodobise cu virtuţi 
imaginare, iar tatălui ei îi iertase slăbiciunile, alintându-l şi consolându-l: „Dia 
frânsese multe ambiţii în viaţa ei, va frânge şi autocraţia sorei ei vitrege”. (ibidem: 

677). Dia crede că defectele lui Nory – defecte mărunte, dar de importanţă capitală 
– provin dintr-o creştere în care a lipsit disciplina.  

Dia îl cunoaşte pe Dr. Caro cu ocazia îmbolnăvirii Corneliei şi, ca şi Aneta 
Pascu, îl place instantaneu. Nory îşi dă seama cu durere că Dia o consideră pe mama 
ei, Cornelia, o „fiinţă incultă, inferioară” (ibidem: 682). Geloasă pe relaţia ce părea 
să se înfiripe între Dia şi Caro, Nory începe să observe că Dia nu sărută niciodată cu 
buzele şi abia atingea locul „sărutat”, formal, fără a schiţa sărutul, ca toţi oamenii. 
Nory nu înţelegea doliul ei împietrit, cel lipsit de lacrimi. Poate că o neurastenie o 
pândea pe Dia. Nory se îngrijora, gândindu-se că poate Dia este la menopauză. 
Nory se bucură să vadă că Dia cere să aibă telefon în camera proprie, că ridică 
storurile pe care nu le ridica niciodată – acestea erau semnele că Dia iese din doliu. 
Dia ieşea să se plimbe chiar.  

Nory se bucură şi se gândeşte că trebuie să-i aducă un „nou amor”, pe Coti, 
ca să-l elimine pe Caro din ecuaţie. Acesta vine în vizită la ele şi la Aneta, pe care o 
primiseră în gazdă, la rugămintea lui Niţă Pascu. Dia observă însă „reaua dispoziţie 
a lui Coti faţă de Aneta” (ibidem: 772). În plus, Coti, deşi avea o atitudine corectă, 
îi făcea Diei „un fel de curte” „ca un dobitoc” (ibidem: 771).  

Pe Dia, tânărul parvenit o plictisea cu lipsa lui de educaţie, cu aerul de 
suficienţă, cu mutra lui de beau garçon, cu deşteptăciunea lui fără cultură, insistenţa 
de a conversa şi, mai ales, cu prezenţa repetată, fără de cunoaşterea măsurii... Ce simţ 
al măsurei avea Caro, instinctiv, prea subtil, dozat cu prea multă intuiţie a limitelor... 
Un arcuş pe coardă...” (ibidem: 790).  

Nory încearcă să-i spună Diei că tânărul Coti nu îndrăzneşte să spere la o 
logodnă cu ea, cu Dia, dar aceasta i-o taie scurt. Dia continuă cu entuziasmul ei 
exagerat – crede Nory – pentru Caro cel însurat. Dia „surâdea, surâsul perpetuu, 
exasperat, al Jocondelor” (ibidem: 825). Văzând că Nory încearcă să o forţeze să se 
căsătorească cu Coti Pascu, Dia se retrage din cameră şi îi anunţă netam-nesam, 
descumpănindu-i pe amândoi, că le acordă celor doi binecuvântarea de a se logodi.  

Dia o vizitează pe Aneta la spital. Îl roagă insistent pe Caro să se ocupe de 
Aneta, să o salveze cu orice preţ şi îşi oferă sprijinul financiar total chiar pentru cea 
mai scumpă proteză. Ulterior Nory află că Dia plecase brusc în Elveţia şi dorea să 
pună pe picioare o afacere hotelieră acolo. Dia o roagă pe Nory într-o scrisoare să se 
ocupe de recuperarea moşiilor părinteşti. Motivul plecării: „oameni pe care se temea 
să nu-i iubească mai mult decât trebuie: N’aimer personne plus que cela n’est 
salutaire!” (ibidem: 851) („Nu iubi pe nimeni mai mult decât este sănătos să 
iubeşti!”).  

În Elveţia, la Beau-Site, Dia meditează la dragoste, la ceea ce simte pentru 
Caro. Îi scrie în continuare lui Madò, dar nu primeşte nici un răspuns de la ea, 
deoarece „Madò nu cunoscuse stări lirice” (ibidem: 1045). Madò îi fusese alături 
Diei la fiece durere, însă iubirea era o boală. Îi revin în minte cuvinte de-ale lui 
Madò referitoare la aşteptare, la răbdare. „Aşadar, va lăsa starea ei lirică în voie 
până când va înceta...” (ibidem: 1046), până când Caro va interveni, dacă va 
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interveni. Este impresionată de drama lui Ghighi (fiul Elenei Drăgănescu care s-a 
sinucis) şi se consolează că alţii au dureri şi mai mari decât ale ei.  

Primeşte tulburată vestea că Dr. Caro va sosi în Elveţia la Lausanne, cu soţia 
sa, Madona şi că o va vizita şi pe ea, pe Dia, la Montreux. Madona, bolnavă în faza 
finală, înaintea morții, vede că Dia nu ţine morţiş să îl aibă pe Caro şi îşi spune în 
sine: „Mai bine ea ca alta!” (ibidem: 1062). Dia o cheamă pe Nory în Elveţia pentru 
Madona cu care Nory era prietenă de o viaţă: „Ta présence nécessaire!” (ibidem: 
1063).  

Dia reapare în romanul Străina, chemată de Nory în vizită la Gârlele, unde 
locuia cu soţul ei, Boier Grecu. Nory i-l descrisese Diei într-o scrisoare: îi spune că 
vecinul arată bine, dar are un caracter infect. În contrapartidă, ca de obicei, Dia îi 
răspunde că, dimpotrivă, caracterul lui pare interesant. Dia se arată îngrijorată de 
hotărârea bruscă a lui Nory de a se căsători, iar Nory, ca şi Dia altădată, are ambiţia 
de a nu-i mărturisi problemele ei conjugale. În conversaţiile cu Boier Grecu, „calul 
de bătaie (...) e sora ei Dia” (Străina, Papadat-Bengescu 2012: 19). Dia îşi dă, totuşi, 
seama că lucrurile nu merg cum ar trebui în căsătoria lui Nory şi deci schimbările în 
bine, sperate de Dia, nu aveau cum să vină. Nory o chemase în această vizită pe Dia 
pentru a o folosi drept tampon în relaţia ei cu Boier Grecu şi, într-adevăr, rezultatele 
nu au întârziat să apară.  

Când moartea lui Nory survine brusc, Dia se vede obligată să-şi prelungească 
şederea la Gârlele până la ameliorarea doliului Boierului Grecu. Constată despre el 
că are tendinţa de a fabula şi i-o şi spune în faţă, dar în felul ei subtil şi superior, de 
ironie. Îi comunică, de asemenea, superioritatea ei în experienţa singurătăţii – fără a 
mărturisi că întotdeauna a fost o amatoare de singurătate, spre deosebire de el, fără a 
realiza că la el singurătatea se datorează neputinţei, pe când la ea suficienţei de sine.  

Abordarea personajului din perspectiva psihologiei analitice și a 
psihanalizei  

Dia aparţine tipologiei raţiune-senzaţie introvertită. Mama ei adoptivă, Madò, 
nu a ştiut să o învețe nimic despre funcţia sentiment – aceasta este funcţia ei 
inferioară.  

De menționat faptul că Carl Gustav Jung stabileşte patru funcţii de cunoaştere 
a lumii, complementare şi opuse: două raţionale – raţiunea şi sentimentul (simţirea) 
– şi două iraţionale – senzaţia şi intuiţia (a se vedea tipologia funcțională descrisă în 
Jung 1997). Potrivit cercetărilor sale, dezvoltarea acestor funcţii este inegală. Una 
dintre funcţii este dominantă şi dă caracteristica principală a personalităţii. „Tipul 
senzaţie introvertită se orientează după intensitatea participării subiective a senzaţiei 
declanşate de stimulul obiectiv”. (Jung 1997: 428). El poate izbi prin linişte, 
pasivitate, stăpânire raţională de sine. Se străduieşte necontenit să echilibreze 
lucrurile, înălţând ce este prea jos, coborând ce este prea sus, domolind entuziasmul 
exagerat, înfrânând extravaganţa, reducând neobişnuitul la formula justă. Drept 
pentru care devine lesne victima agresivităţii şi despotismului celorlalţi. În nevroză 
manifestă „obsesii dintre cele mai respingătoare faţă de obiecte” (ibidem: 431), 
mascate de simptome de epuizare. Tipologiile nu se regăsesc în stare pură, ci intră 
în combinaţii de câte două manifeste, conştiente şi două opuse, inconştiente. 
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Opoziţiile dintre funcţii sunt atât în cadrul categoriei raţional (gândire, simţire), cât 
şi în cadrul categoriei iraţional (senzaţie, intuiţie). Dintre cele patru funcţii, una este 
dominantă, iar una este cel mai slab reprezentată. Ele sunt reprezentate sub schema:  

 
                                                     Funcţia superioară 

 
  
 
Funcţia 

auxiliară 

 
 
 
 

  

 

 

Funcţia terţiară 
 
 
 

 
 

                                                      Funcţia inferioară 
(apud Beebe 2004: 91, 106). 

 
Dia are o identificare4 iniţială cu mama ei biologică, care era o persoană cu 

complex de superioritate5 şi era conţinător6 al relaţiei de cuplu cu Boierul Baldovin. 
Peste această identificare se aşază identificarea cu filozoafa Madò care, deşi era o 
servitoare, o trata pe Dia cu respect, întărindu-i şi dezvoltându-i încrederea în sine, 
pe care Dia deja o avea din identificarea anterioară. Madò este cea care o ajută pe 
Dia să iasă din identificarea cu mama ei care murise şi îi redă o nouă identitate.  

Tatăl ei a fost destul de absent şi de slab reprezentat în relaţia cu ea7, aşa cum 
fusese şi în relaţia cu soţia lui. Identificările ei cu două femei „masculine” şi 

                                                           
4 Identificare: termen freudian prin care se exprimă ceea ce doreşte un individ să fie. Identificarea 

poate lua forme succesive. Ea este definită ca un „proces prin care un individ devine asemănător cu un 
altul, în totalitate sau parţial” (Larousse 2006: 552). 

5 Alfred Adler punctează trăsături ale complexului de superioritate astfel: „apare de cele mai multe 
ori clar conturat în atitudine, trăsături de caracter şi opiniile despre propriile dotări şi capacităţi 
supraomeneşti. El poate deveni vizibil şi în pretenţiile exagerate faţă de sine şi faţă de ceilalţi. A fi cu 
nasul pe sus, vanitatea în ceea ce priveşte înfăţişarea exterioară, fie ea nobilă sau neglijentă, ţinuta 
excentrică, atitudinile exagerat masculine la femei şi cele exagerat feminine la bărbaţi, aroganţa, 
exuberanţa, snobismul, mania de a se lăuda, comportamentul tiranic, înclinaţia de a căuta nod în 
papură, descrisă de mine ca tendinţă de depreciere caracteristică, cultul exagerat al eroilor, ca şi 
înclinaţia de a se bate pe burtă cu persoane proeminente sau de a porunci celor slabi, bolnavi sau 
insignifianţi, accentuarea unei particularităţi speciale, abuzul de idei preţioase şi de curente de idei în 
scopul de a-i deprecia pe alţii etc. pot să atragă atenţia şi să ducă la descoperirea unui complex de 
superioritate. Tot aşa, explozii emoţionale ca mânia, setea de răzbunare, mâhnirea, entuziasmul, râsul 
zgomotos obişnuit, incapacitatea de a asculta pe cineva şi de a-l privi în ochi, devierea asupra propriei 
persoane a unei conversaţii, entuziasmul obişnuit în ocazii adesea neadecvate pentru asemenea 
manifestări demonstrează foarte frecvent un sentiment de inferioritate care evoluează spre un complex 
de superioritate. De asemenea, presupunerile superstiţioase, credinţa în capacităţi telepatice sau în 
premoniţie, în inspiraţii profetice trezesc pe drept cuvânt bănuiala de complex de superioritate” (Adler 
1996: 66). 

6 C.G. Jung explică relaţia a doi soţi ca pe o relaţie între „cel cuprins” (conţinut) şi „cel 
cuprinzător” (conţinător): „cu cât mai statornic este cel cuprins, cu atât mai expulzat se simte cel 
cuprinzător” (Jung 1994 III: 71). 

7 Dia îşi considera tatăl un „minor” (Papadat-Bengescu 2012 II: 522 (romanul Rădăcini), un „gosse 
de père”7 (ibidem: 538).  

272



Procese de masculinizare ale psihicului feminin la Hortensia Papadat-Bengescu… 

imaginea contrasexuală8 adusă de tată creează Diei un animus canin9. Dia are un 
Oedip inversat10. Are, de asemenea, un complex matern de tip patru (apud Jung)11: 
este îndrăgostită de feminitatea femeilor şi a bărbaţilor. Pe Nory o displace, 
deoarece îi pare masculină, nesupusă principiului Numele-Tatălui12, ca ea. Este 
atrasă de bărbaţi ce au complex (oedipian) Don Juan13 (inclusiv pe Caro, Nory îl 
                                                           

8 Imaginea contrasexuală reprezintă imaginea inconştientă a partenerului sexual al subiectului. 
Această imagine se formează iniţial în baza relaţiei subiectului cu părintele de sex opus şi se 
actualizează de-a lungul vieţii în funcţie de relaţiile cu alţi parteneri sau persoane de sex opus. 
(Minulescu 2001: 174). La bărbaţi, această imagine se numeşte anima, iar la femei se numeşte animus. 

9 Animus canin (numit şi „soarele negru”, sol niger în psihologia analitică) reprezintă identificarea 
femeii cu tatăl, afişarea unui comportament masculin, agresiv, dominator. (McLynn 2000: 111) C.G. 
Jung a folosit această imagine în lucrările sale din ultimii ani, legate de procesul de individuaţie pus în 
relaţie cu alchimia. Jung şi Von Franz au pus sol niger în legătură cu Saturn, cel care pedepseşte, 
distruge, aduce pierderea şi moartea. În esenţă, sol niger reprezintă partea cea mai profundă, cea mai 
întunecată a inconştientului a cărui cunoaştere poate avea o puternică forţă transformatoare (cf. Marlan 
2005; v. Von Franz 1980 şi Henderson, Sherwood 2003). 

10 Oedip este personajul care, fiind alungat de acasă de tată pentru a preveni împlinirea unei 
profeţii, ajunge, necunoscându-şi părinţii, să îşi ucidă propriul tată (pe Laios, regele cetăţii Teba) şi să 
se căsătorească cu propria mamă (Iocasta). În explicarea psihanalitică a complexului oedipian se 
pornește de la acceptarea diferenţei dintre sexe care duce, în cazul tuturor copiilor, la alegerea unui 
obiect al complexului. Acest obiect se proiectează fie pe părintele de acelaşi sex, fie pe părintele de sex 
opus: „Oedip direct (dorinţă incestuoasă faţă de părintele de sex opus) şi Oedip inversat sau negativ 
(dorinţă incestuoasă faţă de părintele de acelaşi sex)” (Perron, Perron-Borelli 2005: 20). Emergent în 
jurul vârstei de 5 ani, complexul reapare la adolescenţă şi precede „trecerea la organizarea genitală 
adultă” (ibidem: 108). Trăsăturile generale ale Oedipului constituie un model de dezvoltare şi 
funcţionare psihică. Parcursul complexului capătă forme particulare pentru fiecare persoană în parte. 
Renunţarea oedipiană stă la baza posibilelor progrese ale civilizaţiei (ibidem: 114). Organizarea 
oedipiană şi post-oedipiană este un rezultat al conflictelor oedipiene. Schema de dezvoltare a 
psihicului poate conţine straturi, fixaţii, regresii. Fixaţiile, regresiile, ca manifestări ale nevrozelor, pot 
precede stadiul falic – de exemplu de organizare preoedipiană – şi sunt de natură oro-anală, conform 
pulsiunilor erotico-anale şi sadice. O fixaţie cu prevalenţă a conflictului oedipian se concretizează în 
isterie. „Oedipul” este, cu alte cuvinte, „complexul nodal al nevrozelor” (Jung 1999: 5). Organizarea 
post-oedipiană integrează doi versanţi ai complexului oedipian: cel direct şi cel inversat. „Investirile 
erotice ale Oedipului pozitiv” (i.e. direct) „se transferă asupra partenerului sexual din cuplu, în timp ce 
investirile homosexuale (legate de versantul oedipului inversat) vor alimenta, sub o formă mai mult 
sau mai puţin desexualizată, investirile relaţionale în raport cu ceilalţi externi cuplului sexual: părinţi, 
prieteni, figuri sociale şi chiar instituţii. Destinul acestor investiri homosexuale, care sunt adresate în 
copilărie părintelui rival, contribuie (...) la formarea Supraeului şi la investirea valorilor morale şi 
sociale”. (Perron, Perron-Borelli 2005: 112).  

11 La femei, C.G. Jung numeşte patru ipostaze ale complexului matern: hipertrofia maternă, 
hipertrofia Erosului, identificarea cu mama şi împotrivirea faţă de mamă. În primul caz femeile 
respective au copii, au o voinţă puternică şi ştiu să îşi revendice drepturile lor materne. În al doilea caz, 
femeile respective au un instinct sexual exagerat şi relaţionează în special cu bărbaţi căsătoriţi, distrug 
rând pe rând căsătorii şi trec mai departe la următoare victimă. Cel de-al treilea caz sunt femeile 
preferate ca soţii, pentru că sunt goale de conţinut. În cel de-al patrulea caz, femeia respectivă încearcă 
să se împotrivească mamei negând rostul sexualităţii, copiilor, căsătoriei, alege domenii de profesie ce 
nu intră în competiţie cu cel al mamei, inclusiv pot ajunge savante; dacă se căsătoresc, o fac pentru a 
scăpa de mamă şi se întâmplă să aleagă, uneori, persoane care seamănă – ironia sorţii – exact cu 
mama. Această cea de-a patra categorie are şansa de a avea o căsătorie reuşită abia în a doua parte a 
vieţii (Gorgos 1989: 50 și Jung 2003: 97109). 

12 Numele Tatălui este un concept lacanian ce desemnează dimensiunea simbolică a legii, funcţia 
paternă de semnificant, ordinea simbolică a limbajului (Larousse 2006: 830). 

13 Complexul Don Juan se referă la acea „tulburare de comportament sexual (hipersexualitate) al 
unor indivizi de sex masculin, constând în căutarea continuă de experienţe erotice, cu un număr cât 
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numeşte „Cassanova”, în Rădăcini, Papadat-Bengescu 2012: 688)). Dar, în fond, 
detestă masculinitatea şi pe bărbaţi, în general. În relaţiile cu ceilalţi, indiferent dacă 
sunt femei sau bărbaţi, iubeşte măsura şi principiile, simboluri ale Numelui-Tatălui, 
respectiv, se iubeşte pe sine în ceilalţi. Este anală14 prin obsesia ei pentru ordine şi 
respectarea regulilor în orice domeniu. Se autoizolează din pricina sentimentului ei 
de superioritate – nimeni nu corespunde aşteptărilor ei, toţi trebuie corectaţi şi 
îmbunătăţiţi. Acţiunile ei de binefacere sunt întreprinse în numele funcţiei raţionale 
predominante a psihicului ei, din principiu, ea nu empatizează propriu-zis cu 
personajele pe care le salvează. Încearcă în mod constant să-şi reprime funcţia 
sentiment pe care şi-o descoperă târziu, funcţie emergentă abia în relaţia cu Dr. 
Caro. Îşi reprimă inclusiv sentimentele pentru el şi renunţă la relaţia cu el, deşi 
acesta urma să rămână văduv şi îi purta, la rându-i, afecţiune şi admiraţie.  

Funcţia senzaţie se manifestă în administrarea treburilor gospodăreşti, în 
iniţierea afacerii din Elveţia şi în încercarea de a modera totul în jur, de a aduce 
totul pe calea de mijloc. Are o obnubilare a conştiinţei cu arhetipul15 Persona şi 
arhetipul Spiritului (Marea Mamă). Prin atracţia pentru Dr. Caro şi prin echilibrul 
dovedit în general, Dia pare să atingă stadiul Spiritului. Ea nu progresează însă în 
stadiul ultim, al Sinelui, din cauză că nu depăşeşte „defectele” enumerate mai sus.  

Afacerea hotelieră este o expresie falică16, inconştientă prin care ea încearcă 
să evadeze din „chingile” unei posibile relaţii cu Caro. Caro are afacerea lui în 
                                                                                                                                                     

mai mare de partenere. Comportamentul erotomanic se caracterizează prin superficialitate şi 
multitudinea legăturilor sexuale ale subiecţilor, preocupaţi să-şi dovedească permanent capacitatea de a 
interesa şi cuceri noi partenere. S-ar datora unui narcisism accentuat, cu apariţia în compensaţie a fricii 
de a nu fi suficient iubit şi a unei fixaţii pregenitale a sexualităţii cu o componentă sadică. (...) 
Donjuanismul este considerat de unii autori ca un aspect al personalităţii de tip isteric masculin, iar 
pentru alţii indică imaturitatea sexuală, fiind, în realitate, o încercare de reprimare a tendinţelor 
homosexuale latente” (Gorgos 1987: 816). 

14 Anal (stadiul) / Fixaţie anală: Termen psihanalitic ce defineşte ataşamentul, mai mult sau mai 
puţin conştient, al subiectului faţă de stadiul anal de dezvoltare libidinală. Fixarea la un anumit stadiu 
poate duce la structuri caracteriale specifice sau formaţiuni nevrotice tipice (în cazul fixaţiei anale, 
simptomatologia este obsesională). (cf. Gorgos 1988: 194195) Trăsăturile caracteriale specifice 
fixaţiei în stadiul anal sunt: spirit de ordine, perseverenţă, punctualitate, economie, plăcerea de a 
prelungi preliminariile unor bucurii, sado-masochism, homosexualitate latentă, meticulozitate, 
agresivitate, perversiuni sadice etc. (cf. Gorgos 1987: 179). 

15 Arhetipurile, în viziunea lui Carl Gustav Jung, sunt conţinuturi ale inconştientului colectiv ce 
irump în conştiinţa subiectului atunci când acesta nu este conştient de ele. Primul arhetip este umbra şi 
înmagazinează tot ceea ce eul, conştiinţa, reprimă şi refuză ca fiind incompatibil cu noţiunea de bine. 
În acest sens, de pildă, Tricksterul este tot o formă de umbră ce era utilizată în trecut la carnavaluri sub 
forma unei măşti (Jung 2003: 261277). Persona este un conţinut inconştient referitor la rolul deţinut 
de subiect în societate. În Antichitate, persona era masca purtată de actor pe scenă (Jung 1996: 4041). 
Arhetipul Spiritului este simbolizat de Marea Zeiţă (la femei), respectiv, de Înţelept (profesor, 
vindecător, salvator) la bărbaţi. Este al treilea stadiu de evoluţie al conştiinţei (eului) după umbră, 
persona. Este urmat de al patrulea stadiu, Sinele, simbolul totalităţii (A se vedea Jung 2003: 214257 
şi Minulescu 2001). Totalitatea, completitudinea reprezintă scopul ce trebuie atins în concepţia lui 
C.G. Jung: omul trebuie să-şi cunoască inconştientul şi să-l ţină sub control; omul nu trebuie să fie 
perfect, ci complet, adică să integreze în conştiinţă conţinuturile inconştientului personal. (v. Jung 
1998: 431). Arhetipul Sinelui este întruchipat de Iisus Christos. 

16 Termenul de falus a generat noţiunile de stadiu falic de dezvoltare psihică şi pe cea de fixaţie 
falică, cu extensiile de sens referitoare la personalitate falică şi femeie/mamă falică (A se vedea De 
Mijolla 2005: 12611265). Fixaţia falică este regresia la obiectele iubirii primare şi dă trăsături de 
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România, ea o va avea în Elveţia, deci drumurile lor nu se vor putea alătura într-o 
familie. Într-o relaţie de cuplu, ea vrea să fie conţinătorul, nu bărbatul. Ca şi mama 
ei, ea trebuie să fie conţinătoarea cuplului. Ca şi fata bătrână Madò, ea trebuie să 
aibă independenţă. Se autosabotează inconştient, pentru a nu se desprinde de 
identificările cu moartele ei mame. Ambele mame i-au creat complexe materne de 
tip 3 şi 4 (în teoria lui Jung; a se vedea nota 12). De asemenea, nu se desprinde din 
„complexul Griselda”17 al tatălui ei: nimeni nu este îndeajuns de bun pentru ea. 

Evadarea în Elveţia este o fugă asemănătoare cu a celorlalte personaje ce 
suferă un şir îndelungat de pierderi afective (personaje ce traversează multe dolii). 
Spre deosebire de aceste personaje, Dia nu a fost deprivată afectiv, astfel că 
„degringolada” ei nu se asociază cu „pasiuni” absurde pentru bărbaţi (ca la Aneta 
Pascu, Nory, Ina, Mika-Lé şi, într-o mică măsură, Coca-Aimée). Chiar şi după 
ultima pierdere, cea a lui Nory – ultimul membru al familiei rămas în viaţă –, Dia 
rezistă bine. Hermafroditismul ei psihic sau poate doar masculinitatea ei o ajută să 
reziste bine singură, fără partener. Guvernată de principiul lui Thanatos18 şi 
principiul realităţii, îşi amână propria viaţă (principiul Eros) şi ucide totul în jur. 

                                                                                                                                                     

personalitate specifice: narcisism, exhibiţionism, dorinţa accentuată de a apărea puternic (din punct de 
vedere sexual, dar nu numai). În sens larg, termenul de falic este utilizat pentru a descrie femei cu 
trăsături masculine: autoritate, putere, independenţă şi agresivitate de tip masculin (apud Gorgos 1988: 
159). În cazul femeilor de acest tip, psihanaliza găsește explicația pentru aceste trăsături în 
manifestarea a ceva ce există în inconștient: invidia pe penis sau negarea absenței penisului. 

17 Complexul Griselda este complexul tatălui faţă de fiica sa, în care, inconştient, tatăl refuză să 
accepte căsătoria fiicei sale, deoarece nu doreşte să o împartă cu un alt bărbat, ci să o păstreze doar 
pentru sine. Acest complex are la bază o reactivare a complexului lui Oedip. În plan conştient, 
complexul (rivalitatea părintelui cu orice partener masculin al fiicei) ia forme generoase: atitudini de 
protecţie, dragoste paternă, grijă pentru viitorul fiicei (Gorgos 1988: 285). 

18 Principiul lui Thanatos (pulsiunea/instinctul morţii) vs. Principiul lui Eros (pulsiunea/instinctul 
vieţii) sunt noţiuni utilizate de Sigmund Freud şi introduse drept concepte majore ale doctrinei 
psihanalitice. Pulsiunea este un cuvânt derivat din latinescul pulsio, pentru a desemna „acţiunea de a 
presa, de a împinge” (Roudinesco, Plon 2002: 768). Pulsiunea este „definită ca încărcătură energetică, 
sursă a activităţii motrice a organismului şi a funcţionării psihice inconştiente a omului” (idem: 769). 
Pulsiunile sexuale (Eros) se află sub dominaţia principiului plăcerii, iar pulsiunile de autoconservare 
(Thanatos) se află în slujba dezvoltării psihice, fiind determinate de principiul realităţii (ibidem: 770-
771). Când pulsiunile nu-și ating scopul (prin scop înțelegându-se atingerea rezoluției stării de 
tensiune printr-un proces de descărcare, apud De Scitivaux 1998: 74), „pulsiunile sexuale pot cunoaşte 
patru destine: inversarea, întoarcerea asupra propriei persoane, refularea şi sublimarea” (Roudinesco, 
Plon 2002: 771). În cazul inversării pulsiunii, S. Freud discută despre sadism/masochism şi 
voaieurism/exhibiţionism, iar inversarea se face în funcţie de scop. În cazul inversării conţinutului, 
iubirea se transformă în ură, dar reversul nu are loc (ura nu se transformă în iubire). Întoarcerea 
pulsiunii asupra propriei persoane este interpretată de S. Freud ca fiind originată de un sadism originar. 
S. Freud teoretizează pulsiunea de moarte pornind de la compulsie la repetiţie. Inconştientă şi dificil de 
controlat, această compulsie la repetiţie conduce subiectul în situaţii dureroase în mod repetitiv, ca 
replică a unor experienţe vechi. (apud Roudinesco, Plon 2002: 772) Procesul repetitiv nu poate fi 
explicat doar prin principiul plăcerii, ci şi prin principiul realităţii: expunerea repetată la aceeaşi 
experienţă dureroasă imunizează subiectul faţă de sursa anxiogenă (cf. Gorgos 1987: 597-598). 
Pulsiunile de moarte contribuie prin intermediul angoasei la instalarea subiectului în poziţia depresivă 
făcută de teamă şi distrugere (Melanie Klein apud Roudinesco, Plon 2002: 772). J. Lacan modifică 
definiţia dată de S. Freud pulsiunilor şi le înscrie într-o abordare a inconştientului marcat de 
manifestarea lipsei şi neîmplinirii. În acest sens, J. Lacan consideră pulsiunea în categoria Realului. J. 
Lacan adaugă două noi obiecte pulsionale la cele deja existente în psihanaliză: adaugă vocea şi privirea 
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Deşi are afacerea hotelieră, Dia rămâne o prizonieră a Numelui-Tatălui, nu 
trece dincolo de formă şi de „limitat”, de tipare, în relaţiile sale cu oamenii. 
Succesul ei se reportează în planul practic, material, în timp ce lipsa de creativitate 
şi deschidere, obtuzitatea îşi spun cuvântul în plan spiritual şi în relaţiile cu semenii 
pe care nu îi acceptă aşa cum sunt. În relaţia cu Nory, ca şi în relaţia cu Radu Vrana 
în copilărie, Dia îşi păstrează egoismul şi narcisismul de copil unic, beneficiar al 
iubirii parentale, al cărei ideal narcisic l-a satisfăcut19. Pe cei „defecţi”, capricioşi, 
zburdalnici şi impulsivi îi tolerează din politeţe (așa cum îl tolerează şi pe tatăl ei 
cel imatur, cum îl consideră ea), deşi îi sparg bibelourile scumpe de fiecare dată 
când o vizitează, iar aceştia, la rândul lor, se plictisesc.  

Ca şi Coca-Aimée, Dia are un cuplu-identificare cu mama ei, cu Madò, 
primeşte iubire, este ţintuită şi de complexul Griselda al tatălui ei, iar rezultatul este 
celibatul. Faptul că nu i-a lipsit afecţiunea o face să poată renunţa la Caro, deşi pare 
să o facă în numele unui principiu învăţat de la Madò. Rămânând singură, putem 
afirma că ea rămâne un semnificat20 al lui Madò. În acest sens, Dia are şi o nevroză 
de anagapie

21 – asemănătoare nevrozei de abandon – ce este provocată de pierderea 
mamei; această pierdere are drept consecinţă ataşamentul ei excesiv faţă de Madò la 
care nu renunţă până la sfârşitul vieţii sale. Nory este tot o extensie a fiinţei familiei 
ei, de aceea trebuie să o (re)încorporeze în trupul de care aparţine, respectiv, în 
numele lui Madò (a se înţelege în numele nevrozei anagapiei), ea îl obligă pe tatăl 
ei să le recunoască legal pe Nory şi pe Cornelia.  

                                                                                                                                                     

(numindu-le obiecte ale dorinţei) materiilor fecale şi sânului (Jacques Lacan apud Roudinesco, Plon 
2002: 773). La Lacan, „obiectul dorinţei se identifică cu juisanţa pură, cu ceea ce se detaşează de 
simbolic şi de semnificant pentru a «cădea» cu riscul de a reveni în Real sub formă halucinatorie 
(forcludere)” (Roudinesco, Plon 2002: 664). Acesta este motivul pentru care Lacan recomanda 
reataşarea obiectului pierdut şi nu blocarea în castrare, aşa cum recomanda S. Freud. Pentru J. Lacan, 
obiectul nu este separat în obiect bun şi obiect rău ca la Melanie Klein şi Donald Woods Winnicott. 
Relaţia cu obiectul este guvernată de trei modalităţi de relaţionare: privarea, frustrarea şi castrarea, 
ierarhizate conform celor trei ordine (realul, imaginarul, simbolicul) (A se vedea articolul Obiect 

(Relație cu) în Roudinesco, Plon 2002: 661-662). „Privarea este definită ca o lipsă reală a unui obiect 
simbolic, frustrarea ca lipsa imaginară a unui obiect real (o revendicare fără sfârşit), iar castrarea este 
lipsa simbolică a unui obiect imaginar (rezolvare a enigmei diferenţei dintre sexe: penisul lipseşte 
femeii fără să o pună în inferioritate)” (Roudinesco, Plon 2002: 662). 

19 Idealul eului parental proiectat de părinte asupra copilului se înscrie în noţiunea de narcisism 
secundar (descrisă în teoria lui Melanie Klein şi Otto F. Kernberg). Acest scenariu narcisic al 
parentalității este explicat prin iubirea de sine în celălalt (ex. copilul seamănă cu părintele şi îi satisface 
idealul proiectat, cazul Diei) şi prin iubirea de celălalt diferit de sine (ex. copilul este diferit de părinte, 
dar, pentru că părintele nu e mulţumit de sine, e fericit că nu-i seamănă copilul). Echilibrul de forţe în 
relaţia părinte-copil depinde de acomodarea copilului la presiunea proiectivă, de jucarea rolului ce i-a 
fost desemnat de către părinte, fără să prezinte tulburări aparente de adaptare. Situaţiile ce nu cer ajutor 
psihoterapeutic nu prezintă tulburări de relaţie şi de dezvoltare (copilul este obedient faţă de părinte şi 
relaţia pare armonioasă), dar „aceşti copii vor prezenta dificultăţi psihice mai târzii” (apud Manzano, 
Palacio Espasa, Zilkha 2002: 16-17). 

20 Semnificat, termen preluat de Jacques Lacan din semiotica lui Ferdinand de Saussure, referitor la 
copilul ce îndeplineşte dorinţele unuia dintre părinţii de la care preia o identificare. (A se vedea 
Larousse 2006: 1089.) 

21 Anagapie este o nevroză subsecventă unor traumatisme psihice din copilărie sau ataşamentului 
excesiv faţă de părinţi sau de substituenţii acestora (Gorgos 1987: 178). 
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Conform tipologiei lui Otto Rank22, Dia rămâne la stadiul cel mai de jos, de 
adaptat. În momentul morţii lui Nory (despre care nu ştia în mod conştient că a avut 
loc), Dia simte o înţepătură la inimă23. Ea împărtăşeşte aceeaşi boală de inimă ca şi 
Elena Drăgănescu24, ca şi Drăgănescu, adaptaţi ce şi-au izolat „inima” de „creier”, 
ce şi-au reprimat funcţia sentiment, dând prioritate raţiunii şi senzaţiei.  

Complexele de masculinitate zugrăvite în personajele feminine ce primesc 
educaţie şi respect, iubire (Nory, Dia, Elena, Coca-Aimée) par o „ambiţie” a 
Hortensiei Papadat-Bengescu de a dovedi ideea propusă de feminism în epocă, 
enunţată în România de Maria Buţureanu25, că femeile pot fi raţionale precum 
bărbaţii, dacă primesc acelaşi tratament ca aceştia (educaţie, bună creştere). Aceste 
personaje par idealuri feminine – în opoziţie cu copiii nedoriţi, ce sunt condamnaţi 
la complexe de feminitate26 – şi au fost apreciate ca atare până acum de cititori şi de 
criticii literari. Excepţia este, desigur, Nory, care primeşte afecţiune şi respect, 

                                                           
22 Otto Rank nu este de acord cu soluţia oferită de Sigmund Freud pentru rezolvarea complexului 

Oedipian, respectiv cu acceptarea castrării. El propune, dimpotrivă, păstrarea falusului ca secret al 
succesului în viaţă. Acest concept se reflectă în clasificarea tipurilor psihologice pe care o aduce în 
teoria sa: tipul productiv este descris ca fiind cel mai evoluat. Tipologia propusă de el este stabilită în 
funcţie de gradul de succes al luptei pentru independenţă şi al afirmării voinţei cu care toţi suntem 
dotaţi la naştere. Tipul adaptat este cel care a învăţat să dorească în viaţă ceea ce alţii l-au forţat şi 
condiţionat să dorească; în această categorie intră oamenii supuşi în faţa autorităţii şi codului moral al 
societăţii, supuşi datoriei, pasivi, submisivi, normali. Al doilea tip, numit nevrotic, dovedeşte o mai 
mare voinţă decât tipul adaptat, se dedică total luptei contra dominaţiei exercitate din exterior, dar şi 
din interior; adeseori, aceşti indivizi, nevroticii, extenuaţi de luptă într-atât încât nu mai fac nimic cu 
libertatea câştigată, sunt anxioşi şi se simt vinovaţi că manifestă atâta voinţă. Cel de-al treilea tip, tipul 

productiv, creativ, artistul, geniul, în loc să lupte cu sine, se acceptă şi se afirmă pe sine aşa cum este, 
creează un ideal şi o nouă lume (apud Boeree 2006, v. „Otto Rank”). 

23 Alte două personaje ale Hortensiei Papadat-Bengescu, Elena Drăgănescu și Manuela din 
romanul Femeia în fața oglinzei, simt o durere în inimă (expresie a reprimării laturii afective) în 
momentul în care suferă pierderi: Manuela îl pierde pe logodnicul ei Vâlsan în aşa-numitul „accident” 
și simte o durere în inimă, se teme de un accident de circulaţie sangvină. După sinuciderea fiului ei 
Ghighi, Elena „începuse a simţi arsura în inimă, cea ca a unui cui înroşit, inimă care bătea prea tare; de 
ce, cu trecerea timpului, senzaţia aceea, în loc să se domolească, se accentua?” (romanul Străina, 
Papadat-Bengescu 2012: 176). 

24 Elena Drăgănescu moare în urma bolii de inimă. Adriana Praja din Romanul Adrianei, mai rău 
decât celelalte personaje, înregistrează un accident vascular cerebral. 

25 Maria C. Buțureanu preia o idee a Doctorului Aug. Forel din cartea La question sexuelle, unde 
acesta subliniază că „facultățile femeiei, încătușate până acum în robie, își vor lua sborul îndată ce vor 
fi libere de a se desvolta egal și în aceleași condiții ca și la bărbat” (Buțureanu 1921: 68). Problemele 
ridicate de educația femeilor sunt discutate în contexte diferite de Buțureanu, în cartea sa despre 
femeie și mișcarea feministă, însă capitolul cel mai important în argumentația autoarei (capitol ce 
susține și teza Hortensiei Papadat-Bengescu din spatele personajelor mai sus menționate) este acela 
despre Educația integrală (v. Buțureanu 1921: 264-292). 

26 Complexul de feminitate, în definiţia psihanalistei Melanie Klein, se referă la identificarea 
băiatului cu un personaj feminin, în genere cu mama. Copilul respectiv a crescut sub o influenţă 
maternă predominantă şi exclusivă şi resimte atitudinea mamei ca fiind castratoare. Prin urmare, el 
începe să dorească să fie ca mama lui. Complexul de feminitate este un proces inconştient de 
feminizare a psihicului masculin, de manifestare a atitudinilor feminine. Acest complex face trimitere 
pe de o parte la complexul de inferioritate al lui Adler şi, pe de alta, la complexul Oedip. La unii copii, 
consideră Melanie Klein, acest complex generează, dimpotrivă, tendinţe exagerat de agresive la copiii 
de sex masculin (Gorgos 1988: 177). 
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încredere în sine de la formatorii ei (bunicii), deşi este un copil nedorit, iar 
ambivalenţa ei se reflectă în hermafroditismul fizic.  
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Masculinization Processes of the Feminine Psyché in Hortensia 

Papadat-Bengescuʼs Works: The Case of Dia Baldovin 

The present paper is part of a dictionary of characters of Hortensia Papadat-
Bengescu, one of the most important Romanian authors of the first half of the twentieth 
century. It focuses on Dia, a character in the novels entitled Rădăcini [Roots] and Străina 
[The Foreign One]. The perspective adopted for this analysis is psychoanalytical criticism, 
i.e. the views of the most important theories of personality from Sigmund Freud to his 
followers (Jacques Lacan, Otto Rank, Melanie Klein, or Alfred Adler), taking also into 
consideration the perspective of analytical psychology of Carl Gustav Jung. This psycho-
critical approach of the literature belonging to this interwar writer was suggested by 
Gheorghe Brătescu in his book, in the Chapter Hortensia Papadat-Bengescu, marea doamnă 
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a prozei noastre analitice [Hortensia Papadat-Bengescu, the Great Lady of our analytical 

prose]. He points to the fact she was familiar with the Freudian ideas: “In the novels created 
in the late stages, we may quite frequently find Hortensia Papadat-Bengescuʼs notations that 
not only reveal an undoubted initiation into the problems of psychoanalysis, but also seem to 
sometimes indicate a vocation as a psychoanalyst ... a dissident one” (Brătescu 1994: 85, my 
translation).  

The study is structured in two distinctive parts: one that records the input data in the 
first part, which acts as a synopsis of the relevant information that is necessary for the 
subsequent analysis; biographical data provided by the text (parents, family conections, 
specifications about the early childhood), actions, relevant behaviors, defining thoughts of 
the character noted down by the author, the relationship with other characters, reactions 
viewed in context, the evolution of the character; and the interpretation of the collected data 
in the second part, following the logic of unconscious psychic mechanisms. The purpose of 
this insight is to discover the personality of the character at its core, beyond the appearances 
and beyond the fact that the use of the reflecting technique by Hortensia Papadat-Bengescu 
operates in the literary text. The characterʼs psychological complexes are identified and 
explained, as well as those diseases, mentioned by the author and relevant to the 
characterological sheet that is drawn up. The research methodology – consisting mainly in 
clarifications of the concepts underlying the formation of personality – is made available in 
ample footnotes.  

Dia belongs to the category of female characters of Hortensia Papadat-Bengescu who 
illustrate masculinity complexes, along with Nory, Elena, Coca-Aimée. The authorʼs 
intention is to illustrate a feminist idea, that represented a real emancipating idea for that 
time: treated in the same way as men, women can be rational too. If they receive education, 
respect, good upbringing and love, they can become appreciated female personalities – in 
opposition to those unwanted children, characters of the same author, children who are 
prone to femininity complexes. 
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