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Cuvânt înainte
Felix Aderca a fost una dintre personalităţile cele mai
active în viaţa culturală a perioadei interbelice, o epocă de
experimentare şi de construire pentru cultura română. Apropiat
al lui Eugen Lovinescu, membru al cenaclului Sburătorul,
cunoscut încă din anii de dinaintea Primului Război Mondial ca
susţinător al simbolismului, Felix Aderca s-a remarcat în
principal ca publicist şi polemist în presa literară a vremii unde
a susţinut idealurile modernismului european şi, în principal,
autonomia literaturii şi a artei. Deşi nu poate fi considerat un
critic literar propriu-zis, pentru că lucrările sale metaliterare
sunt lipsite de spirit analitic, lui F. Aderca nu i se poate contesta
intuiţia valorii şi curajul cu care a susţinut în presa culturală
scriitori talentaţi ca Tudor Arghezi şi George Bacovia şi nici
contribuţia la promovarea curentelor literare moderniste din
prima jumătate a secolului al XX-lea.
Creaţia literară a lui Felix Aderca se află şi ea sub
semnul încercărilor, al deschiderii de drumuri, şi urmează
idealurile estetice susţinute în eseistică şi în articolele polemice.
Scriitorul creează lumi ficţionale, care, privite prin criteriile
moralei burgheze a vremii, au putut părea sfidătoare, dar care
invită cititorul tocmai sa renunţe la prejudecăţi şi să urmărească
singurul criteriu de apreciere pe care autorul însuşi îl consideră
valabil, acela estetic. Mereu inovator, Felix Aderca a fost un
scriitor prolific, a creat poezie, roman, eseistică, reportaj, teatru,
cronică dramatică, a inţiat, la noi, interviul literar, a tradus.
Privind opera sa amplă şi variată, este uimitor faptul că ea nu a
fost cercetată monografic până azi decât în două lucrări, aceea a
lui Valentin Chifor, Felix Aderca sau Vocaţia experimentului şi o
lucrare mai recentă, aceea a Ancăi Rădulescu. Restul
referinţelor critice pe care le putem enumera sunt articole,
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studii introductive la unele ediţii ale autorului şi prezentări ale
operei în istoriile literare sau în câteva lucrări de sinteză despre
aspecte ale literaturii interbelice.
Cartea de faţă şi-a propus aducă o completare la
puţinele studii asupra operei lui F. Aderca existente deja.
Pentru că orice personalitate artistică se dezvoltă în contextul
epocii în care şi-a desfăşurat activitatea şi pentru că F. Aderca a
fost un „om al timpului său”, interesat de toate noutăţile
momentului, colaborator la numeroase publicaţii şi membru al
celor mai inovatoare cenacluri literare, am început demersul
nostru cu o încercare de circumscriere a biografiei şi
personalităţii acestui scriitor. Primul capitol, intitulat Viaţa şi
personalitatea lui F. Aderca, nu îşi propune doar o prezentare a
evenimentelor biografice în ordinea lor cronologică, ci
urmăreşte mai ales aşezarea personalităţii lui F. Aderca în
contextul cultural al epocii prin evidenţierea implicării lui în
miscările culturale ale momentului. Ne-au interesat în primul
rând: apropierea scriitorului de cercurile literare interbelice,
relaţiile sale cu oamenii de cultură contemporani, colaborările
sau rivalităţile cu aceştia, evoluţia concepţiei despre artă a
scriitorului în concordanţă cu evenimentele pe care le-a
experimentat, relaţia sa cu autorităţile şi cu vicisitudinile istoriei
şi modul în care s-au reflectat acestea în creaţie.
Deşi mai există două studii asupra biografiei lui F.
Aderca, am observat că ele tind să treacă sub tăcere mai ales
ultimii cincisprezece ani din viaţa scriitorului, aceia petrecuţi
sub regimul comunist. Am încercat în capitolul despre
personalitatea scriitorului să acoperim şi această perioadă
confuză din ultima parte a vieţii lui F. Aderca. Pentru
reconstituirea acestor ani în care F. Aderca a fost mai puţin
prezent în viaţa publică, am apelat la documentele şi
manuscrisele aflate la Biblioteca Academiei Române, în Arhiva
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Felix Aderca, donată în întregime către această instituţie de
Marcel Aderca, fiul scriitorului.
Din necesitatea de a contura cât mai exact
personalitatea lui F. Aderca în aceşti ultimi ani din viaţă şi
pentru a evidenţia modul în care s-a reflectat în creaţia
scriitorului noua realitate istorică, am folosit în studiul nostru
referinţe la un text inedit, rămas în manuscris din cauza
cenzurii comuniste, romanul Casa cu cinci fete. De un real folos
pentru direcţionarea noastră în reconstituirea biografiei
scriitorului a fost un alt text nepublicat, dar cunoscut
exegeţilor, o introducere cu note autobiografice redactată de F.
Aderca însuși în jurul anului 1960 și menită să apară la
începutul unei viitoare ediţii complete a operei lui.
În capitolul al doilea, ne-am oprit asupra creaţiilor
dramatice ale scriitorului F. Aderca şi am analizat lucrările pe
care le-am considerat reprezentative pentru activitatea sa,
incluzând în studiul nostru piese care nu au fost publicate
niciodată ca Triunghi şi Stăvilarul, dar şi o variantă inedită a
piesei Floare de mac, publicată iniţial în revista Năzuinţa din
Craiova. Demersul acesta s-a dorit o completare a studiilor deja
existente, având în vedere că niciunul dintre autorii de
monografii pe care i-am menţionat mai sus nu s-a aplecat
asupra acestui aspect al creaţiei lui F. Aderca. Consideram că
un asemenea efort este justificat pe de o parte pentru că opera
dramatica a scriitorului este inovatoare pentru literatura epocii,
reprezentând totodata un exemplu de asimilare a modelelor
dramaturgiei universale în cultura română a începutului de
secol al XX-lea, şi, pe de altă parte, pentru că, în piesele scrise
în 1918, deci înaintea romanelor, se regăsesc, in nuce teme,
motive şi tipuri de personaje care pot fi întâlnite în proza de
mai târziu a scriitorului.
Capitolul despre proza lui F. Aderca este un studiu al
creaţiilor scriitorului organizate după tematică. Nu ne-am
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propus, în acest capitol, analiza tuturor creaţiilor în proză ale lui
F. Aderca, ci am realizat o selecţie a textelor pe care le-am
considerat reprezentative pentru a ilustra principalele direcţii
tematice ale romanelor şi nuvelelor acestui autor.
Raportându-ne la modul în care a fost percepută proza
lui F. Aderca de-a lungul timpului şi tinând cont de explicaţiile
rămase în mapele cu manuscrise din Arhiva Felix Aderca, am
propus o variantă de lectură având ca punct de plecare o serie
de probleme care l-au preocupat pe scriitorul studiat şi care au
prezentat, în general, interes pentru scriitorii modernişti ai
lumii. Demersul nostru urmăreşte să evidenţieze în ce măsură
se reflectă în creaţia lui F. Aderca interesul acordat de acest
scriitor în publicistica sa unor teme ca: descoperirile în
domeniul psihologiei şi psihanalizei din epocă, relaţia dintre
individul modern şi convenţiile sociale, impactul
constrângerilor culturale şi sociale asupra structurii sufleteşti a
omului modern, criza rolurilor de gen tradiţionale şi explorarea
psihologiei masculine şi feminine, criza cuplului şi a căsniciei.
Pe lângă aceste direcţii de analiză care ţin de tematică, am
evidenţiat de fiecare dată în studiul nostru interesul scriitorului
pentru formulele narative moderne şi impactul pe care îl au
aceste inovaţii formale asupra realizării artistice a textului.
În ultimul capitol, cel dedicat publicisticii lui F. Aderca
ne-am concentrat atenţia asupra articolelor pe teme culturale
ale scriitorului, având în vedere că principalele direcţii ale
publicisticii sale pe teme politice şi sociale au fost discutate în
primul capitol al lucrării, cel dedicat personalităţii scriitorului si
rolului ei în epocă. Articolele au fost clasificate în categoriile:
cronică literară, promovarea noilor valori şi a scriitorilor străini
mai puţin cunoscuţi şi arta portretului literar.
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1. Viaţa şi personalitatea lui F. Aderca
În ultimii ani ai vieţii, fiind probabil preocupat de
modul în care va rămâne în posteritate opera lui atât de variată,
Felix Aderca şi-a adunat în mape cea mai mare parte a creaţiei
jurnalistice şi a clasificat-o după domeniile de interes: viaţă
literară, teatru, politică, articole de atitudine în faţa
discriminării. Tot atunci, cu doi ani înainte de moartea sa,
scriitorul a redactat un text autobiografic pe care l-a gândit ca
introducere la o ediţie definitivă de Scrieri. Textul este scris, în
mod atipic, la persoana a III-a, nu la persoana I, scriitorul
numindu-se pe sine „Autorul”, cu iniţială majusculă.
Pentru că F. Aderca însuşi a considerat că biografia i-a
influenţat atât de mult evoluţia personalităţii creatoare, încât ar
fi început ediţia operei lui complete cu o introducere
autobiografică, ne propunem ca, la începutul demersului
nostru, să urmărim cursul vieţii acestui scriitor mai puţin
cunoscut, al cărui drum s-a împletit cu destinul culturii şi
societăţii româneşti în primele şase decenii ale secolului al
XX-lea. Vom încerca să cercetăm de asemenea în ce măsură a
fost influenţată creaţia literară şi eseistică a scriitorului studiat
de evenimentele istorice ale vremii şi de momentele importante
din biografia sa.
În acest prim capitol, am pornit de la informaţiile
oferite de autobiografia lui F. Aderca, considerând că ea
dezvăluie episoadele cele mai memorabile pentru autorulpersonaj, acele momente care i-au marcat în mare măsură
formarea ca artist şi critic literar. Totuşi, faptul că memoriile
acestea sunt scrise în 1960, în plin regim comunist, într-o
periodă când autorul încerca să reintre în graţiile puţinelor
edituri de stat care îi mai puteau publica romanele, ne-a făcut să
privim cu mai multă rezervă secvenţele din autobiografie în
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care el se declara un simpatizant al cauzei socialiste încă din
tinereţe. Pentru a desprinde ce era real de imaginea construită
pentru autorităţile momentului, am apelat la actele aflate în
„Arhiva Felix Aderca” de la Biblioteca Academiei Române şi la
articolele publicate în presa vremii care atestă atitudinea reală a
scriitorului faţă de evenimentele istorice.
Froim Zeilic Adercu (sau Aderca, în unele acte), viitorul
scriitor cunoscut cu numele de Felix Aderca, s-a născut în
noaptea de 13/26 Martie 1891 ca fiu legitim al lui Avram
Adercu de 26 de ani şi al Dobreişei1 Adercu (Debora Adercu,
după mărturia autorului) în etate de 22 de ani, ambii de
profesiune „comersanţi” domiciliaţi în comuna Tg. Pueşti,
Judeţul Tutova (în Vasluiul de azi)2.
Pentru că, de-a lungul timpului, documentele din arhiva
personală a lui F. Aderca atestă mai multe variante ale numelui
acestui scriitor, vom explica, pe scurt, apariţia acestor variante.
Deşi în actul de naştere, numele copilului şi al părinţilor este
Adercu, alte acte din epocă şi documentele şcolare ale copilului
Froim atestă că numele de familie era scris încă din secolul al
XIX-lea în ambele forme: Aderca şi Adercu. În certificatul de
căsătorie al părinţilor, de exemplu, mirele e numit Adercu la
început şi Aderca în dreptul semnăturii, iar părinţii mirelui sunt
numiţi doar Aderca3.
Extract după Registrul Stării Civile pe anul 1890 privind căsătoria părinţilor lui
F. Aderca, Biblioteca Academiei Române, Arhiva Felix Aderca, cota VII
Acte 30.
2 Certificat de naştere al lui F. Aderca, Biblioteca Academiei Române, Arhiva
Felix Aderca, cota VII Acte 1 şi Extract din Registrul Stării Civile pentru nounăscuţi 1891, Biblioteca Academiei Române, Arhiva Felix Aderca, cota VII
Acte 3.
3 Extract după Registrul Stării Civile pe anul 1890 privind căsătoria părinţilor lui
F. Aderca, Biblioteca Academiei Române, Arhiva Felix Aderca, cota VII
Acte 30.
1
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Într-o declaraţie din 1939, F. Aderca explică variaţia
numelui de familie prin aceea că „Aderca este scrierea
pronunţiei naturale a lui Adercu (cu «u» scurt) după căderea lui
«u» scurt”. Tot din această declaraţie rezultă că doar Froim este
prenumele dat iniţial copilului de părinţi, celelalte prenume care
apar chiar şi în Registrul stării civile, Zeilic şi Avram, sunt numele
unchiului şi al tatălui său intercalate în numele înscris în actul
de naştere. O altă variantă de prenume, Traian, pe care autorul
o va folosi pentru scurt timp în preajma Primului Război
Mondial provine „din diformarea lui Froim de către furierul
Companiei a 10-a din Regimenul I Infanterie”4. Din nevoia de
a se folosi de actele ce-i dovedeau participarea la război, F.
Aderca semnează cu numele Traian-Froim Aderca şi cererea de
dobândire a cetăţeniei române din 19195.
După ce F. Aderca devine un autor consacrat,
majoritatea actelor de serviciu si chiar adresele oficiale din
timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi din perioada
comunistă folosesc varianta de nume F. Aderca sau chiar Felix
Aderca6.
Revenind la copilăria scriitorului F. Aderca, în textul
autobiografic din 1960, acesta îşi aminteşte că Tg. Pueşti,
localitatea în care s-a născut şi a petrecut primii ani din viaţă,
era: „unul din numeroasele târguşoare care din veacul al 17-lea
au fost întemeiate în cuprinsul Moldovei de evreii din
miazănoapte şi răsărit, mozaici polonezi, lituanieni, cehoslovaci
Declaraţie din care rezultă că F. Aderca este aceeaşi persoană cu Traian Froim Zelicu
Avram Adercu şi Aderco, Biblioteca Academiei Române, Arhiva Felix Aderca,
cota VII Acte 21.
5 Declaraţie a lui F. Aderca privind optarea pentru cetăţenie română, Biblioteca
Academiei Române, Arhiva Felix Aderca, cota VII Acte 7.
6 A se vedea: Act pentru F. Aderca în vederea participării la o tabără de muncă
Biblioteca Academiei Române, Arhiva Felix Aderca, cota VII Acte 27,
Decizie a Ministerului Artelor privind decorarea lui F. Aderca Biblioteca Academiei
Române, Arhiva Felix Aderca, cota VII Acte 29.
4
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ucrainieni, ispititi de înlesnirile făgăduite de boerii cu moşiile
prea puţin populate”7.
Deşi amândoi soţii Aderca, părinţii copilului Froim,
proveneau din familii de mici negustori, Avram Aderca, tatăl,
nu a dovedit o aplecare deosebită spre comerţ şi nici nu a avut
priceperea de a aduna avere8. În primii ani după naşterea fiului
mai mare, Avram Aderca a primit o slujbă de distribuitor de
tutun în Craiova şi a plecat din târguşorul moldovenesc „într-o
căruţă cu coviltir trasă de trei cai”9. Soţia, Debora, şi primii doi
copii l-au urmat mai târziu în oraşul oltenesc10.
Debora (sau Dobreişa, după cum apare în acte) Aderca,
mama, avea grijă ca venitul familiei să fie folosit cât mai
chibzuit pentru cele trebuitoare traiului. Totuşi fiul ei notează
că, în ciuda sărăciei, ea reuşea să economisească zece bani pe
săptămână ca să le cumpere copiilor un roman cavaleresc
foileton, Rinaldo Rinaldini, scris de Christian August Vulpius,
cumnatul lui Goethe. Atent la conexiunile şi coincidenţele din
viaţa lui, F. Aderca observă că se va mai întâlni cu această
primă carte a copilăriei după şaizeci de ani, în timpul
documentării pentru monografia Goethe.

Citatele cu referinţele autobiografice sunt preluate din textul autobiografic
aflat încă în manuscris care poate fi consultat la Biblioteca Academiei
Române. Vom identifica de aici înainte acest text după titlul cu care a fost el
înregistrat în Arhiva Felix Aderca şi vom indica paginile manuscrisului aşa
cum au fost ele numerotate de autor. F. Aderca Scrieri 1910-19...cu note
istorice, autobiografice, critice şi iconografia timpului, pp. 5-6.
8 “Lipsa oricărui spirit comercial, firea mai mult contemplativă au împiedicat
pe Avram Aderca, deosebit de ceilalţi fraţi şi veri, să intre în afaceri sau în
vreo negustorie mai de seamă. Familia a trăit dintr-un salariu”, mărturiseşte
fiul în lucrarea autobiografică citată (F. Aderca, op.cit., p. 10).
9 Ibidem, p. 6.
10 Ibidem, p. 6.
7
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La începutul secolului al XX-lea, mulţi evrei români au
emigrat, destinatia lor preferată fiind America11. Soţii Adercu
plănuiau şi ei să plece către Statele Unite împreună cu un vecin
pe nume Silbermann, dar salariul atât de precar al lui Avram
Adercu a crescut de la 120 de lei la 180. Părinţii au considerat
că aceşti bani erau suficienţi pentru familia lor şi s-au temut săşi încerce norocul într-o ţară străină unde nimic nu le putea
garanta venituri mai mari decât cele de acasă12. După slujba de
distribuitor de tutun, tatăl lui Felix Aderca a lucrat ca ajutor la o
moară, iar familia s-a mutat din căsuţa cu două camere într-o
locuinţă din curtea morii, la periferia Craiovei.
Restul rudelor din Moldova au venit în Craiova în anii
următori. Aici şi-au întemeiat propriile afaceri şi, după mărturia
autorului, se străduiau să-şi susţină financiar copiii în şcoală,
visând să-i vadă medici, una dintre puţinele meserii onorabile
care nu le erau interzise evreilor în acei ani13.

Conform articolului lui Boris Marian, De la antisemitism la emigrare, publicat
pe site-ul Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, in jur de 160.000
au emigrat în perioada 1890-1930. Vezi Boris Marian, De la antisemitism la
emigrare,
http://www.jewishfed.ro/fcer/public_html/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=312:de-la-antisemitism-la-emigrare&catid=88:articoleprezentari-de-carti-recenzii&Itemid=147.
12 F. Aderca Scrieri 1910-19...cu note istorice, autobiografice, critice şi iconografia
timpului, B.A.R., Arhiva Felix Aderca, XVII Imprimante 3, p. 7.
13 Ibidem, p. 8.
11
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