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1934, 10; St.", Destăinuirile colonelului Mihu", "Răsăritul" (Chişinău), 1934,
6; Liviu Floda, "Sfânta dreptate", "Adevărul", 1936, 15942; Izabela Sadoveanu,
"Sfânta dreptate", "Adevărul literar şi artistic", 1936, 788; M. D., "SJânta
dreptate", "Dimineaţa", 1936, 10441; Ovidiu Papadima, "Sfânta dreptate",
"Gândirea", 1936, 2; Paul Daniel",Sfânta dreptate", "Epoca", 1936, 2128:
Lucian Boz, "Sfânta dreptate", "Viaţa românească",1936, 2-3; Const. Râuleţ,
"SJânta dreptate", "Naţionalul nou", 1936, 609; Constantin-Stelian,"Sfânta
dreptate", "Convorbiriliterare", 1936,4-7; 1. Gruia, Cu d. general C. Manolache
despre .Eatrinet ", "Gazeta", 1937, 1114; Mihail Şerban, Noul roman al d-lui
general C. Manolache, "Adevărul", 1937, 16509;Izabela Sadoveanu,,,Catrinel",
"Adevărul literar şi artistic", 1937, 887; Liviu Floda, "Catrinel", "Adevărul",
1937, 16528; Eusebiu Camilar", Catrinel", "Însemnări ieşene", 1938,
2; Constantin-Stelian, "Catrinel", .Athenaeum", 1938, 1; C. Panaitescu,
"Cafrinel", "Gazeta", 1938, 1226; Vlaicu Bârna, De vorbă cu scriitorul
C. Manolache,"România", ]938, 169;G.D. Loghin,.Scântetetoarea viaţă a Iuliei
Hasdeu", "Jurnalul literar", 1939, 23; A. Pană, "Scânteietoarea viaţă a Iuliei
Hasdeu", "Convorbiriliterare", 1939,5; N. Rahova,"Scânteietoarea viaţă a Iuliei
Hasdeu", "Însemnări ieşene", 1939, 11; Alex, Anestin, "Camaradul Spiruş",
"Ordinea",1940,2361; N. Iorga, "Scânteietoareaviaţă a Iuliei Hasdeu", "Gazeta
cărţilor", 1940, 1-2; Octav Şuluţiu, "Tragedia lui Petru Cerce!", "Gândirea",
1941,3-4; M.G. Samarineanu.; Tragedia lui Petru Cercel", "Familia", 1941,4-5;
Şerban Cioculescu, "Tragedia lui Petru Cercei", "Revista Fundaţiilor Regale",
1941,5; C. Dan Pantazescu,Mircea Streinul,Istoria literaturii române, Bucureşti,
1941, 123·-124; Al Raicu, "S-a stins candela", "Seara", 1942, 1284;
I. M. Sadoveanu, "S-a stins candela", "Timpul", 1942, 1705; Mihai Anastasiu,
"S-a stins candela", "Capitala", 1942, 1797; M. G. Samarineanu, "S-a stins
candela", "Familia", 1942, 1-2; 1. E. Torouţiu, C. Manolache (Cu prilejul
premierei "S-a stins candela... '), "Convorbiriliterare", 1943,3-4; Al. C. Ionescu,
Autori, actori şi regisori, Bucureşti, 1943, 119--122;Victor Iancu, "S-a stins
candela", "Românianouă" (Sibiu), 1945, 25; Radu Stanca, "S-a stins candela",
"Naţiunea română" (Sibiu), 1945, 7; Perpessicius,Opere, XII, Bucureşti, 1986,
214-217, 549; [Interviuri cu C Manolacheţ, în Romanulromânesc în interviuri,
II, partea 1, îngr. Aurel Sasu şi MarianaVartic,Bucureşti,1986,433-442.
VINTILĂ PARASCHIVESCU
OFELIA
ICHIM
Vintilă Paraschivescu,poet şi prozator, s-a născut la 7 februarie 1890 la
Bucureştişi a murit la 6 februarie 1965în acelaşi oraş. Fiul Anetei şi al lui Vasile
Paraschivescu,muncitor, P. studiază la Liceul "Gh. Lazăr" din Bucureşti,ulterior
frecventândcursurile Facultăţii de Drept a Universităţiidin Capitală pe care le

_9

pIN ATELIERUL
UNUIDICpONAR
AL LITERATURII
ROMÂNE

275

absolveşteîn anul 1913,când devine membruîn Barou. Din 1914 a fost avocat al
statului. Până în 1931 a activat ca avocat în Ministerul Muncii, Sănătăţii şi
OcrotirilorSociale,unde, probabil,a fost şi şef de contencios,după care a devenit
preşedinteal OficiuluiNaţionalde Turismal României.A fost membrual S.S.R În
periodice a debutat traducând din lirica lui Longfellow, în 1910, la "Viaţa
Românească".Incepe să publice din propria creaţie literară, în 19]1, la "Junimea
literară". După ce agreeazăun timp să colaborezela "Convorbiriliterare",devine
discipol al lui Ovid Densusianu la "Viaţa nouă", A mai publicat în "Revista
studenţească",.Tiparniţa literară","Revistaideei", .Jlustraţiuneanaţională","Drum
drept", "Revistaidealistă","Viaţa literară","Literatorul","Actualitatea","Universul
literar","Ţaranoastră","Ideealiberă","De strajă","Revistaliterară"ş.a.
Debutuleditorials-a produs în 1921cu placheta de versuri Cascadeleluminii
(pentru care a primit premiul Academiei Române). Poeziile amintesc de
orchestraţia de sonuri şi de imagistica specifice liricii simboliste, volumul fiind
structuratpe mai multe secvenţe-nucleu,astfel Încât structuraarhitectonicăsă aibă
o coerenţă, să nu se disipeze haotic: Imnul sufletului, Privelişti, Privelişti din
război, Imnul muncei, Vraja valurilor, Se observă traiectoria circulară pe care
evoluează tematica volumului - de la un poem al sufletului (conceput ca un
dialog), ca tncipit, se ajunge la un alt poem al sufletului, Vraja valurilor, cu
reverberaţiisugestiv thanatice (conceputtot sub formă de dialog), P. preferă ca
actanţi concepteabstractescrise cu majusculă(Necunoscutul,EternitateaBucuriei,
Tăcere, Întuneric,Lumină);uneori, reuşeşte să creeze imagini plastice şi rafinate:
"Şi parcă văd în diafanele galle-uri trandafirul,!Extatic aplecându-ses-asculte:/
Sub fluturareadegetelorei mângâietoare,lCând mai încet, când repede, când rar,!
În game de cristal şi de argint clavirul/Cântase«Pastorala»lui Mozart". Sunttoate
acestea elemente specificerecuzitei simboliste.Secvenţa intitulaţ:ă>Privelişti
oferă
schiţe din imediataapropiere:războiul,codrul,teatrul, marea, muntele.Poemulcel
mai sugestiveste Oraşul în amurg - gradat, odată cu lăsareaîntunericului,sunetele
puterniceale oraşuluise sting spre linişteanopţii cu şopotiride val: "slmt zăngăniri
ciudate .- şi paşi de trecător,! Sunt ţipete de goarnă - sunt clopote ce mor! Şiorchestre-ndepărtare- şi uruit bizar!Şi ritmuride motoare,ce-aparşi-apoidispar".
Secvenţa intitulată Privelişti din război are note grave, psalmodice, marcând
trecerea de la universulcolorat al primelor două cicluri la monocromaticulnegru
funebru.Bisericilesunt morminte,sunt ruine(Bisericile),cimitirelese tot întind "în
peisajul larg de pulbere şi scrum" (Cimitirele).Din păcate, versurile aşezate sub
genericulImnul munceifac notă discordantăîn ansamblulvolumului,devenindo
stridentă poezie a clasei muncitoare.Sloganuricare, Într-o anumită epocă au fost
considerateesenţa lirismului,îi fac loc în volumullui P., idea1izândmunca brută
şi pe cei care o înfăptuiesc:"In fiecare clipă munca! Slăveşte Viitorul!", "Şi bat
ciocanele!...1Ca nişte tobe glorioase!Ce-anunţănoi victorii"etc.
Volumulde nuvelePe viforconţinecinciîncercăride proză, dintrecare douănuvela care dă titlul culegeriişi Rugina remuşcării- contureazăafinitatealui P. cu
proza de psihanaliză,Este surprinszbuciumulsufletuluichinuitde remuşcare,fie că
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este vinovatde faptagravă comisă,fie că îşi asumăo vină imaginară,careîl doboară
treptat,aducându-imoartea.
SCRIERI: Cascadele luminii,Bucureşti,1921;ed. Bucureşti,1938;Pe vifor,
Bucureşti,1938.
Repere bibliografice:Lovinescu,Scrieri, IV, 568-569,VI, 140;D. Morăraşu,
Istoria literaturii române, Bucureşti, 1935, 389; R., Cascadeleluminii,Cl., 1938,
6-10; A. T., Cascadele luminii, VR, 1938, Il; George Acsinteanu, Vintilă
Paraschivescu,VRA, 1938,525; Horia Stanca,Pe vifor, "Symposion",1939, 2-3;
M.Ş., Pe vifor, VR, 1939, 2; Predescu,Encicl., 635; Un dispărut, ST, 1965, 3:
Ciopraga,Lit. rom., 426; Galdi,Introducere,333;Documenteliterare, II, Bucureşti,
1973,232-240, 247; Micu, SCriitori,119-120; D. Micu,Istoria literaturii române,
Bucureşti,2000,194; Dicţ. scnit. rom.,III, 629-630.

