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Ilarie Voronca – poet între două culturi
Introducere
Ilarie Voronca s-a impus în peisajul vremii sale ca un poet avangardist de mare valoare.
Originalitatea ideilor sale derivă din însăşi inaderenţa sa la tradiţie, scrierile sale putând fi
considerate un adevărat produs social care transmite mesajul maselor umile. Ceea ce îl
caracterizează pe Voronca este tocmai rezistenţa în faţa mentalităţii colective a scriitorilor vremii
astfel că sincronizarea cu literatura franceză este relevantă. În acest mod, opera sa se organizează
în jurul realităţilor psihologice, morale şi sociale. În acelaşi timp, poetul a beneficiat de influenţa
majoră a celorlalţi scriitori români de expresie franceză. Considerat de unii dintre contemporanii
săi drept un talent mediocru, Voronca a participat în mod activ la conturarea unui ideal de cultură
raportat la cel occidental. Pe de altă parte, apartenenţa la limba şi literatura franceză i-a deschis
noi orizonturi, poetul remarcându-se prin principiile estetice, dar şi din punct de vedere stilistic.
Voronca a avut curajul de a-şi confrunta ideile cu cele ale celorlalte voci notabile ale epocii.
Printre cele mai importante se numără Tristan Tzara, B. Fundoianu (Benjamin Fondane), F.
Brunea Fox, Saşa Pană, Gherasim Luca, Stephan Roll, Victor Brauner, Ion Călugăru, Mihail
Cosma (Claude Sernet) etc. Aceştia au făcut parte din pleiada de scriitori avangardişti care,
împreună cu Voronca, au încercat să schimbe în mod profund apartenenţa la tradiţie, luptând
pentru inovaţie şi modernitate.
Criticii vremii sale nu au avut întotdeauna cuvinte de laudă la adresa operei lui Voronca, de
multe ori nefiind înţeles de contemporani. Alteori viziunea acestora a coincis cu aceea a
adversarilor literari ai poetului, care nu au încetat să îi aducă injurii. Au existat şi critici literari
care au apreciat încă de atunci valoarea reală a operei lui Voronca, schiţând în mod concret un
portret literar concludent. Totuşi, referinţele critice ale acelor ani cu privire la opera poetului nu
sunt numeroase însă există atât în literatura română a epocii, cât şi în cea franceză. Mult mai
târziu, au apărut critici literari direct interesaţi de soarta acestui poet avangardist.
Principalul critic literar care s-a ocupat de Ilarie Voronca, Ion Pop, a scris mai multe lucrări
în care este cercetată opera lui Voronca, cea mai importantă rămânând A scrie şi a fi. Ilarie
Voronca şi metamorfozele poeziei, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1993 (Ediţia a II-a,
Editura Cartea Românească, 2007). Criticul realizează ceea ce până la acel moment nu fusese

împlinit : scoate la lumină valoarea operei lui Voronca, reuşind să surprindă cu explicaţii şi
comentarii edificatoare.
Printre acestea, Ion Pop precizează că Ilarie Voronca a ilustrat năzuinţa unei anumite
echilibrări a raporturilor cu tradiţia marii poezii româneşti (de la Eminescu, elogiat încă în
Integral, la Arghezi sau Bacovia), dar şi că poetului nu i-a fost afectată nicio clipă încrederea în
poezie şi în poem. Voronca s-a raportat la acestea cu un sentiment cvasireligios, fiind printre
puţinii poeţi ai vremii sale care păreau a trăi exclusiv pentru şi întru poezie.
Şi criticii literari francezi au apreciat valoarea operei acestui poet avangardist. Astfel,
criticul Cristophe Dauphin publică în 2011 volumul Ilarie Voronca, le poète intégral, Rafael de
Surtis/ Éditinter, prima carte mai cuprinzătoare dedicată poetului româno-francez, cu aproape
două sute de pagini de studiu propriu-zis. Pentru Dauphin, toată opera lui Voronca, în versuri şi
în proză, relevă dorinţa de unificare ,,integrală,, a elementelor naturale şi umane. Anii româneşti,
instalarea în Franţa, exilul şi dificultăţile sale, certurile literare, prieteniile, iubirile, întâlnirile (cu
majoritatea celor care formează lumea artistică), rupturile, perioada ocupaţiei şi a rezistenţei,
căutarea disperată a fericirii, până la suicidul din domiciliul parizian – acesta fiind în mod
evident înscris în contextul istoric, social, politic, cultural, românesc, francez, european al cărui
destin individual este indisociabil. Ilarie Voronca este poetul ,,mişcării,,, al ,,neliniştii, al
,,insatisfacţiei,, , al acestor stări care nu îl lasă niciodată să se odihnească şi de unde emană o
neîncetată evoluţie.
Numeroşi alţi critici contemporani atât români, cât şi francezi s-au preocupat de opera lui
Ilarie Voronca, după o lungă perioadă de la moartea sa. Cei mai mulţi văd în Voronca un scriitor
talentat, a cărui operă cu accente avangardiste captivează prin modernitatea literară în anii de
restrişti ai războiului. Astfel, în urma parcurgerii tezei, cititorul află informaţii preţioase,
detaliate, cu privire la cine a fost Ilarie Voronca, cine i-a influenţat scrisul, care este opera sa de
expresie franceză, temele predominante, de ce s-a apropiat de cultura acestui popor şi ce a
însemnat pentru evoluţia sa impactul cu lumea literară occidentală.
Obiectivele cercetării
În prezenta lucrare,ne-am propus să studiem opera poetului Ilarie Voronca în contextul
dezvoltării mişcării avangardiste româneşti, dar, mai ales, amprenta lăsată de acesta în spaţiul

european francofon. Deşi nu atât de cunoscut şi publicat în contemporaneitate faţă de alte
personalităţi ale generaţiei sale, Ilarie Voronca a adus un suflu nou si o altă viziune prin forţa cu
care şi-a transpus ideile literare inovative. Până la momentul actual, informaţiile legate de opera
acestui scriitor erau relativ puţine, acest lucru impunând investigarea minuţioasă (în biblioteci şi
în arhive) la care am recurs în această lucrare, cu scopul de a întregi imaginea lui Voronca.
Motivaţie
Motivaţia temei noastre a constat în faptul că opera lui Ilarie Voronca se află printre cele mai
importante repere din avangarda românească. Totodată, el este inclus în grupul scriitorilor
români de expresie franceză care au avut o influenţă puternică asupra culturii europene. Dintre
aceştia menţionăm : Elena Văcărescu, Martha Bibescu, Panait Istrati, Emil Cioran, Vintilă Horia,
Tristan Tzara, Eugen Ionescu etc.Dorinţa noastră a fost aceea de a cerceta în amănunt în special
opera scrisă în limba franceză a lui Ilarie Voronca, întrucât până în prezent această parte nu a fost
pe deplin cercetată. Miza principală a constat în a aduce în atenţia filologilor şi publicului larg
interesat cele mai profunde şi relevante aspecte din scrierile poetului, studiul axându-se mai ales
pe ideea de inovaţie şi modernitate.
Necesitatea întreprinderii acestei lucrări a constat chiar în nevoia unei cunoaşteri mai
aprofundate a fenomenului avangardist, atât în ţara noastră, cât şi la nivel european. Scriitorul
care ne-a dat acest prilej, Ilarie Voronca, este considerat de criticii literari aproape în totalitate
poet, deşi a scris şi publicistică şi proză. Scopul nostru a fost acela de a aduce în prim plan
personalitatea puternică a lui Voronca, dar şi de a face cunoscută opera sa aproape uitată.
Obiectivele pe care ni le-am propus încă de la început au fost acelea de a scoate la lumină opera
necunoscută a poetului, rămasă necercetată.
Cercetarea noastră îşi propunesă urmărească parcursul literar al poetului în cele două etape
ale operei, română şi franceză dar şi aventura spirituală din perioada exilului.
Dintre obiectivele cercetării menţionăm 1) parcurgerea şi înţelegerea operei lui Ilarie
Voronca, dar şi parcursul autor-eu liric-act creator; 2) particularităţile stilistice şi dedublarea
poetului care pendulează între cele două lumi, cea interioară şi exterioară, dar şi între cele două
ţări, România şi Franţa; 3) cunoaşterea aprecierilor critice asupra operei cât şi motivaţia acestora.

În opinia noastră, inovaţia teoretică şi valoarea ştiinţifică a cercetării constă în : 1)
abordarea problematicii modernităţii operei sale; 2) receptarea modalităţilor de interferenţă a
instanţelor/ vocilor/ ipostazelor lirice în poezia, proza şi publicistica sa; 3) argumentarea etapelor
creaţiei poetice şi a relaţiei dintre autor-operă-cititor.
Deşi opera poetului Ilarie Voronca este una vastă, receptarea sa critică este precară. Astfel,
numele lui Ilarie Voronca nu apare în toate dicţionarele dedicate literaturii avangardiste.
Considerat scriitor român de expresie franceză întrucât a scris nu numai în limba maternă, ci şi în
franceză, este totuşi principalul reprezentant al acestei perioade în România, promotor al unor
reviste literare inovative şi moderne. Alături de ceilalţi scriitori avangardişti, Voronca a reuşit să
se facă cunoscut în marile capitale europene, mai ales la Paris, acolo unde s-a stabilit definitiv în
a doua parte a vieţii.
Cercetarea pe care am întreprins-o s-a născut din necesitatea de a nu ne uita scriitorii
prolifici dintre cele două războaie mondiale peste care s-a aşternut uitarea. Astfel, ne-am propus
să aducem în prim plan originalitatea acestui scriitor avangardist aflat în permanenţă între cele
două culturi de care s-a simţit legat de-a lungul timpului, cultura română în care s-a născut şi cea
franceză în care s-a integrat. Printre scriitorii români de expresie franceză, Voronca nu a fost atât
de promovat şi cunoscut, în ciuda talentului său evident, rămânând mai degrabă într-un con de
umbră. Cu toate acestea, evoluţia sa ca poet a fost fulminantă, autorul scriind şi publicând într-un
ritm foarte alert. Temele pe care la abordează Voronca diferă de la un volum la altul, păstrând
totuşi elemente comune. Atitudinea pe care o transmite poetul este de modernitate în raport cu
tradiţia, de inovare şi noutate, realizând cu uşurinţă trecerea de la vechiul mod de a scrie la unul
nou şi modern. Astfel, pe parcursul existenţei sale Voronca a reuşit să se impună, devenind foarte
cunoscut în ultima perioadă a vieţii, fiind primit cu entuziasm general în ultima sa vizită la
Bucureşti, înainte de a se sinucide.
De asemenea, ne referim şi la realizarea unei incursiuni de ordin biografic, schiţând evoluţia
lui Eduard Marcus spre Ilarie Voronca, subliniind importanţa cunoaşterii tuturor elementelor,
evenimentelor, factorilor şi contextului personal (despre familie, despre prieteni, despre şcolile
pe care Voronca le-a frecventat, dar şi despre religia sa), toate acestea aducând detalii care vor
contura personalitatea poetului în anii maturităţii. Nu uităm să adăugăm date legate de primele
creaţii ale poetului în limba română, influenţate de curentul simbolist, dar şi de atmosfera epocii.

În acelaşi timp însă, nu am uitat în abordarea noastră să dezbatem nu numai evoluţia
scrisului acestui autor de la primele poeme până la ultimele ecouri ale existenţei sale, ci şi însăşi
concepţia sa despre viaţă, despre oameniişi împrejurările care l-au marcat, întregul context care a
dus la profunzimea şi expresivitatea operei sale, cât şi la finalitatea tragică a unui destin
excepţional.
Structura tezei
Pornind de la aceste considerente, lucrarea noastră include şase capitole ample care acoperă
întregul parcurs uman, dar şi scriitoricesc al lui Ilarie Voronca, progresând de la consideraţii
teoretice şi critice la analiza operelor selectate.
Începutul tezei stabileşte cadrul general al studiului, încadrând evoluţia acestui scriitor în
epocă, identificând trăsăturile comune asociate curentelor europene.Capitolul unu este dedicat în
întregime literaturii române de expresie franceză, dar şi situaţiei avangardei literare româneşti la
începutul secolului XX. În capitolul doi am realizat o incursiune în viaţa şi parcursul literar al lui
Voronca, dar şi părerea criticilor literari cu privire la opera sa. Capitolul trei este dedicat
concepţiei sale estetice în ceea ce priveşte poezia, eseurile şi publicistica poetului.
În partea a doua a tezei ne-am ocupat de opera poetului astfel : în capitolul patru am
încercat să analizăm tematica abordată în cadrul poeziilor scrise atât în limba română, cât şi
franceză. Am analizat temele care predomină de-a lungul operei sale, structurile lingvistice şi
figurile de stil utilizate de Voronca pentru a sublinia evoluţia gândirii sale estetice şi frământarile
sale interioare. Capitolul cinci al tezei include cercetarea asupra prozei lui Ilarie Voronca.
Vorbim la final, în capitolul 6 despre ultima operă în proză rămasă neterminată a lui Voronca,
Mic manual de fericire perfectă, dar şi despre ultimul său jurnal inedit, împreună cu scrisorile
către soţia sa, Colomba. Concluziile generale sunt cele care subliniază mesajul general si final al
tezei, acestea fiind urmate de bibliografia generală, sitografie şi anexe.
Corpus
Corpusul pe care l-am cercetat a constat în cele mai reprezentative volume ale lui Ilarie
Voronca publicate atât în România, cât şi în Franţa pe genuri: poezie, proză, eseuri. Am avut în
vedere şi textele necunoscute, traducerile, corespondenţa, precum şi opere apărute recent.

Metodologie
Din titlul lucrării se prefigurează ipoteza investigaţiei, pornind de la premisa că epoca
avangardei române nu poate fi ignorată. În acest scop, din punct de vedere metodologic, ne-am
oprit la un corpus central, de la care am pornit cercetarea propriu-zisă. Sursele pe care le-am
consultat au constat nu doar în opera accesibilă a poetului, ci şi în documente şi volume de arhivă
păstrate în colecţiile speciale ale bibliotecilor. Principala metodă de cercetare a constat în
confruntarea textelor şi parcurgerea referinţelor critice ale operei, căutând să scoatem în evidenţă
elemente noi necunoscute publicului. Fiecare operă care face parte din corpus a reprezentat
pentru noi o modalitate de a cunoaşte mai bine scrierile lui Voronca, dar şi personalitatea sa
deosebit de puternică. Am încercat să aducem în prim plan poezia, dar şi proza necunoscută
publicului larg, structurând astfel ideile centrale ale analizei noastre. Ne-am bazat cercetarea nu
doar pe opera poetului, cât şi pe referinţele critice deosebit de importante care reprezintă un reper
fundamental în cunoaşterea acestui scriitor. În cercetarea noastră, am căutat să ne raportam mai
întâi la opera de referinţă în limba română, atât poezie, cât şi proză. Mai departe însă am pus
accentul mai ales pe confruntarea operelor scrise direct în limba franceză si apoi traduse în
română. Astfel, extrem de interesantă a fost abordarea lingvistică a scrierilor lui Voronca,
întrucât traducerile au fost realizate atât de poet, cât şi de prietenul său, Saşa Pană.
Criticul Jean-Pierre Longre menţionează că
,,Ilarie Voronca şi-a tradus singur poeziile scrise în limba română în limba franceză şi al cărui
scris în această limbă, cu caracter suprarealist până în anii 1940, va rămâne constant marcat de
1

originile sale româneşti, deschis sau în filigran.,,

Pentru redactarea lucrării am folosit cu precădere analize, sinteze, comparaţii şi analogii,
concentrându-ne asupra analizei pe text. Astfel, comparaţiile dintre operele lui Voronca pun în
evidenţă evoluţia concepţiilor sale, precum şi maturizarea sa artistică. Resursele bibliografice
consultate (articole şi studii critice, dicţionare, articole tangente subiectului tezei etc.) au asigurat
suportul ştiinţific minimal al lucrării dar şi caracterul inovator al cercetării. Au fost aplicate şi
alte metode de analiză : analiza textuală, tematică şi stilistică.
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Longre, Jean-Pierre, Une belle voyageuse, Calliopées, Paris, 2013, p. 18 (t.n.)

Astfel, metodologia utilizată în cadrul tezei de doctorat se sprijină pe metoda investigaţiei
istorico-culturală (care se referă la contextul social şi cultural al epocii) şi pe metoda
comparatistă (principalul mijloc prin care am încercat să stabilim similitudini între cele două
etape de creaţie a scriitorului).
Teza noastră comportă şi o dimensiune monografică, aducând multe informaţii despre
biografia, familia şi prietenii lui Voronca, urmate de analiza operei sale. Se fac referiri la
împrejurările în care poetul şi-a trăit viaţa şi care l-au determinat să aleagă universul literar ca
descătuşare. Analiza noastră aduce astfel în prim plan informaţii neştiute, detaliate despre viaţa
poetului. Cercetarea tratează amănunțit, sub toate aspectele viaţa şi opera poetului Ilarie Voronca
fără a fi o monografie propriu zisă. Cercetarea noastră este mai ales una documentară, aceasta
constând în observarea şi analizarea manuscriselor poetului, dar şi a altor materiale bibliografice
de referinţă în tematica tezei.
Contextul avangardei - Literatura română de expresie franceză
Literatura română de expresie franceză are reprezentanţi de seamă, dată fiind înrudirea dintre
cele două ţări cu limbi de origine latină, România şi Franţa. Astfel, Franţa a fost întotdeauna un
reper în ceea ce priveşte literatura şi civilizaţia, iar artiştii români au ales de multe ori să acceadă
la acestea prin intermediul apropierii de cultura franceză. Poetul Ilarie Voronca reprezintă un
exemplu privilegiat în acest sens.
Conceptul de avangardă a apărut în urma unui fenomen literar inovativ, ca urmare a
desprinderii de tradiţie şi a orientării spre un fundament cu totul nou în literatură.
Ilarie Voronca (1903-1946) a fost un poet bilingv, prozator şi eseist român, autor prodigios2,
publică în foarte multe reviste, devenind principalul teoretician al avangardismului românesc.
Receptare critică:
Parcurgând opera lui Ilarie Voronca, criticul literar Ion Pop consideră că în volumele sale
cititorul ,,alunecă într-o cale lactee de imagini,, , concluzionând că poetul este ,,miliardarul de
imagini,,.
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Grigorescu, Dan, Dicţionarul avangardelor, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2005, p. 710

Academicianul Eugen Simion îl consideră pe Ilarie Voronca ,,un poet al certitudinilor
viitorului,,.
Încă din prima parte a introducerii cărţii sale, Christophe Dauphin evidenţiază faptul că Ilarie
Voronca face parte din acea pleiadă de personalităţi artistice născute pe teritoriul României şi
care au venit în Paris la înprima parte a secolului XX pentru a contribui la dezvoltarea
modernităţii în chiar capitala acesteia.În viziunea lui Christophe Dauphin, originalitatea poeziei
lui Voronca vine tocmai din capacitatea acesteia de a nu ne aminti de nimeni, de a nu se referi la
cineva dispărut, dar nici în viaţă, vine din capacitatea ei de a fi umană, generoasă şi entuziastă,
aşa cum rareori se întâmplă în istoria literaturii.
Criticul francez, Jean Rousselot, îl consideră ,,cea mai înaltă, cea mai amplă, cea mai
generoasă voce,, a poeziei franceze de la apariţia suprarealismului până la începutul celui de-al
doilea război mondial.3
Scurtă biografie a poetului
Ilarie Voronca (nume adevărat Eduard Marcus, 31 decembrie 1903, Brăila - 8 aprilie 1946,
Paris) a fost un poet evreu român de avangardă, promotorul revistelor 75 HP şi Integral şi al
mişcării integraliste. Doamna Cecilia Marcus a adus pe lume doi gemeni: o fată, botezată Adine,
decedată la scurt timp de la naştere, şi un băiat, Eduard, viitorul poet.
Începuturile literare sunt legate de activitatea la cenaclul literar Sburătorul condus de Eugen
Lovinescu. Debutează cu versuri simboliste influenţate de George Bacovia. Ritmul publicării
plachetelor de versuri este foarte susţinut şi el nu încetineşte nici după stabilirea poetului în
Franţa în 1933, de unde păstrează legături strânse cu viaţa literară din România.
Va participa la mişcarea de rezistenţă din Franţa, ca scriitor şi luptător. Face o vizită în ţară,
unde este întâmpinat cu un entuziasm general (1938). Se sinucide în acelaşi an, la 8 aprilie, în
Paris, în timp ce lucra la un Manual al perfectei fericiri.4
Capitolele tezei
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Teza mea vină să completeze cu numeroase detalii parcursul literar, dar şi uman al poetului
într-un moment în care a fost aproape uitat de criticii actuali. În afara celor două volume
menţionate dedicate exlusiv lui Voronca nu mai există altele, acest lucru conturând în acest sens
o lipsă de informaţii cu privire la poet.
Teza întâi îl aduce într-un context pe poet, ca mai apoi să abordeze mai multe opere puţin
cunoscute, acestea conturând activitatea lui Voronca. Printre aceste opere se numără în primul
rând poezia în limba franceză despre care s-a scris extrem de puţin, traducerile lui Voronca, dar
şi volumele în proză mai puţin cunoscute. Originalitatea ei constă chiar în abordarea acestor
opere despre care nu existau multe informaţii.
Astfel , s-a conturat necesitatea unei astfel de lucrări care să aducă detalii neştiute din viaţa şi
opera sa, dar şi a cunoaşterii mai aprofundate a fenomenului avangardist atât în România, cât şi
la nivel european. În cercetarea noastră ne-am axat pe investigarea unui corpus central al operei
poetului, sursele mele fiind reprezentate de diverse documente, dar şi de parcurgerea referinţelor
critice existente.Traducerea volumelor a fost realizată atât de poet, cât şi de prietenul său, Saşa
Pană.
Cele mai importante opere abordate care aduc informaţii noi sunt, aşa cum am menţionat, cele
în limba franceză, traducerile şi proza. După perioada franceză care include un număr de 14
volume, ne-am ocupat şi de traducerile poetului, mai puţin cunoscute, constând în cântări
funerare denumite bocete. Acestea sunt texte culese de Constantin Brăiloiu şi traduse din română
de Jacques Lassaigne şi Ilarie Voronca. Cartea reprezintă una dintre puţinele dovezi ale faptului
ca poetul Ilarie Voronca s-a ocupat şi de traduceri. Volumul este realizat din cântece populare
româneşti din tradiţia funerară, culese de etnomuzicologul român Constantin Brăiloiu în anii
1930 din sud-vestul României, din Gorj. Din punct de vedere al formei şi al conţinutului, aceste
cântări sunt printre cele mai originale creaţii de folclor românesc. Acestea fac parte din ritualul
tradiţiei orale a înmormântării, bocetele însoţind în diferite etape defunctul până în momentul
înhumării. Bocetele din volumul Les Chants du mort sunt în număr de treisprezece şi sunt
numerotate cu cifre romane. Acestea au o structură de poezie cu vers foarte scurt, cu o lungime
diferită de la un bocet la altul, prezentând totodată numeroase arhaisme şi regionalisme.
Traducerea lui Voronca a păstrat foarte bine ritmul popular, mesajul funebru fiind transpus în
limba franceză, cu elemente extrem de apropiate de limba română.

De asemenea, poetul a avut în plan traducerea mai multor volume, însă numai acesta s-a
concretizat.
De asemenea, poetul îşi mai propusese să traducă în limba franceză romanul Rusoiaca de Gib I.
Mihăescu:
,,În toamna aceasta în care, voi duce, poate la bun sfârşit traducerea în franţuzeşte a misterioasei
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Rusoaice a lui Gib I. Mihăescu.,,

Voronca a mai avut ca proiect în lucru o antologie de poezie românească contemporană, care ar
fi trebuit să apară la Editura pariziană Grasset, despre aceasta menţionând:
6

,,o antologie în limba franceză a poeziei noastre contemporane.,,

Din păcate, din câte cunoaştem, aceste proiecte au rămas nefinalizate, deşi Voronca a tradus
din Alecsandru Philippide, Tudor Arghezi, Urmuz, dar şi din alţi poeţi.
Ne-am ocupat mai apoi de operele în proză mai puţin cunoscute, cele mai importante fiind :
Interviul*Unsprezece povestiri, La confession d'une âme fausse/Confesiunea unui suflet fals,
Henrika şi Souvenirs de la planète Terre. De asemenea, am abordat în teză operele din ultima
parte a vieţii, Petit manuel de parfait bonheur/ Mic manual de fericire perfectă şi Jurnalul
sinuciderii prin care şi-a anunţat în mod clar finalul dramatic al existenţei sale.
Sfârşitul tezei include scrisorile poetului către soţia sa, Colomba, testamentul acestuia, dar şi
lucrurile care s-au realizat atât în ţară cât şi în Franţa în amintirea poetului. Anexele tezei aduc
alte detalii mai mult în imagini despre activitatea poetului care a lăsat în mod testamentar opera
sa în speranţa că nu va fi uitat.
Concluzii:
Astfel, ne-a rămas nouă, generaţiei secolului XXI, datoria morală de a îi cerceta opera.
Această analiză poate fi aprofundată şi prin investigarea altor aspecte care nu au fost incluse în
teză.
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