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VINTILĂ PARASCHIVESCU 

OFELIA ICHIM 

Vintilă Paraschivescu, poet şi prozator, s-a născut la 7 februarie 1890 la 
Bucureşti şi a murit la 6 februarie 1965 în acelaşi oraş. Fiul Anetei şi al lui Vasile 
Paraschivescu, muncitor, P. studiază la Liceul "Gh. Lazăr" din Bucureşti, ulterior 
frecventând cursurile Facultăţii de Drept a Universităţii din Capitală pe care le 
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absolveşte în anul 1913, când devine membru în Barou. Din 1914 a fost avocat al 
statului. Până în 1931 a activat ca avocat în Ministerul Muncii, Sănătăţii şi 
Ocrotirilor Sociale, unde, probabil, a fost şi şef de contencios, după care a devenit 
preşedinte al Oficiului Naţional de Turism al României. A fost membru al 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 agreează un timp să colaboreze la "Convorbiri literare", devine 
discipol al lui Ovid Densusianu la "Viaţa nouă", A mai publicat în "Revista 
studenţească", .Tiparniţa literară", "Revista ideei", .Jlustraţiunea naţională", "Drum 
drept", "Revista idealistă", "Viaţa literară", "Literatorul", "Actualitatea", "Universul 
literar", "Ţara noastră", "Ideea liberă", "De strajă", "Revista literară" ş.a. 

Debutul editorial s-a produs în 1921 cu placheta de versuri Cascadele luminii 
(pentru care a primit premiul Academiei Române). Poeziile amintesc de 
orchestraţia de sonuri şi de imagistica specifice liricii simboliste, volumul fiind 
structurat pe mai multe secvenţe-nucleu, astfel Încât structura arhitectonică să 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 
reverberaţii sugestiv thanatice (conceput tot sub formă de dialog), P. preferă ca 
actanţi concepte abstracte scrise cu majusculă (Necunoscutul, Eternitatea Bucuriei, 
Tăcere, Întuneric, Lumină); uneori, reuşeşte să creeze imagini plastice şi rafinate: 
"Şi parcă văd în diafanele galle-uri trandafirul,! Extatic aplecându-se s-asculte:/ 
Sub fluturarea degetelor ei mângâietoare,l Când mai încet, când repede, când rar,! 
În game de cristal şi de argint clavirul/ Cântase «Pastorala» lui Mozart". Sunt toate 
acestea elemente specifice recuzitei simboliste. Secvenţa intitulaţ:ă>Privelişti oferă 
schiţe din imediata apropiere: războiul, codrul, teatrul, marea, muntele. Poemul cel 
mai sugestiv este Oraşul în amurg - gradat, odată cu lăsarea întunericului, sunetele 
puternice ale oraşului se sting spre liniştea nopţii cu şopotiri de val: "slmt zăngăniri 
ciudate .- şi paşi de trecător,! Sunt ţipete de goarnă - sunt clopote ce mor! Şi- 
orchestre-n depărtare - şi uruit bizar! Şi ritmuri de motoare, ce-apar şi-apoi dispar". 
Secvenţa intitulată Privelişti din război are note grave, psalmodice, marcând 
trecerea de la universul colorat al primelor două cicluri la monocromaticul negru 
funebru. Bisericile sunt morminte, sunt ruine (Bisericile), cimitirele se tot întind "în 
peisajul larg de pulbere şi scrum" (Cimitirele). Din păcate, versurile aşezate sub 
genericul Imnul muncei fac notă discordantă în ansamblul volumului, devenind o 
stridentă poezie a clasei muncitoare. Sloganuri care, Într-o anumită epocă au fost 

considerate esenţa lirismului, îi fac loc în volumul lui P., idea1izând munca brută 
şi pe cei care o înfăptuiesc: "In fiecare clipă munca! Slăveşte Viitorul!", "Şi bat 
ciocanele! .. .1 Ca nişte tobe glorioase! Ce-anunţă noi victorii" etc. 

Volumul de nuvele Pe vifor conţine cinci încercări de proză, dintre care două- 
nuvela care dă titlul culegerii şi Rugina remuşcării - conturează afinitatea lui P. cu 
proza de psihanaliză, Este surprins zbuciumul sufletului chinuit de remuşcare, fie că 
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este vinovat de fapta gravă comisă, fie că îşi asumă o vină imaginară, care îl doboară 
treptat, aducându-i moartea. 
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Bucureşti, 1938. 
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