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ROMAN BALZACIAN
- scriitorul

este istoricul moravurilor,
pictorul societăţii (realizează o frescă
socială)
-banul în societate este”zeul suprem”,de
aici rolul moştenirii
- relaţiile sociale sunt esenţiale
- respectă legea unităţii de compoziţie
- varietatea oamenilor este determinată de
mediile sociale
- personajele sunt aşa de apropiate de
mediul social, încât fac concurenţă stării
civile
- descrierea are funcţie decorativă dar mai
ales simbolică, fiecare detaliu are
importanţă jucând un rol în desfăşurarea
epică ”daţi-mi o mănuşă şi voi reconstitui
personajul”(Balzac)

Tema
• Accentul pus asupra socialului și problematica
îmbogățirii sunt elemente specifice realismului, la fel
ca și problema paternității, ilustrată de primul titlu al
operei „Părinții Otiliei”.
• Societatea românească de la începutul secolului XX
este prezentată treptat, detaliat, urmărindu-se mediul
universitar, al restaurantelor, cinematografelor și
plimbărilor cu trăsura, arhitectura specifică și
preocupările oamenilor: căsătorie, carieră,
îmbogățire...
• Roman citadin

Planuri, structură, circularitatea
• Două planuri: lupta pentru moștenirea lui moș
Costache Giurgiuveanu și procesul maturizării
lui Felix Sima
• Structură simetrică, circularitate, asemenea
altor romane realiste Ion, Moromeții
• Personajul Felix Sima situat pe strada Antim
este imaginea care deschide și închide paginile
romanului

Particularități de construcție
• Relatare cronologică
• Narator omniscient, omniprezent (obiectiv)
impersonal, neimplicat (stil neutru)
• În plus, apare personajul martor care limitează
omnisciența și obiectivitatea (Felix)
• Cronotopul este prezentat în incipit, în stilul
balzacian: „Într-o seară de la începutul lui iulie
1909, cu puțin înainte de orele 10, un tânăr de
vreo optsprezece ani...”

Tehnica detaliilor și rolul
descrierii
• Descrierea oferă imaginea amănunțită a
mediului, modalitate de realizare a veridicității
(strada, decorul, arhitectura, locatarii...)
• Autorul are viziunea unui moralist și a unui
realist care înregistrează detaliile pentru a oferi
iluzia vieții, dar și pentru a exprima atitudinea
ironică: „...făceau din strada bucureșteană o
caricatură în moloz a unei străzi italice.”
• Caricaturizează persoanjele

Dimensiunea comică – formă a
modernității și expresie a ironiei
autorului
• Prezența grotescului face din Enigma Otiliei un
roman comic. Grotescul este generat de deformarea și
transformarea în caricatură, de ignorarea valorilor
morale de o parte a personajelor, portrete și
comportamente ce ilustrează automatismul. Cel mai
relevant este Stănică Rațiu dar și ceilalți par a fi
descendenți ai lui Caragiale.
• Tipuri umane: avarul, baba absolută, fata bătrână,
moșierul rafinat, arivistul și demagogul, inocentul.

portretul este un element care demonstrează cel mai bine apropierea lui Călinescu de Balzac
Portretul este construit pe principiul aisbergului, partea nevăzută fiind substanţială

“ Era un om de vreo cincizeci de ani, oarecum voluminos, totuşi evitând impresia de
exces, cărnos la faţă şi rumen ca un negustor, însă elegant prin fineţea pielii şi tăietura
englezească a mustăţii cărunte. Părul rar, dar bine ales într-o cărare care mergea din
mijlocul frunţii până la ceafă, lanţul greu de aur cu breloc la vestă, hainele de stofă fină,
parfumul discret în care intra şi o nuanţă de tabac, toate acestea reparau cu
desăvârşire, neajunsurile vârstei şi ale corpolenţei.”
 “sunt un fel de boem”
 „Un om de lume”, ,„e aşa bun”, „E de o răbdare nemaipomenită. E politicos cu tanti
Aglae şi cu toţi, numai ca să aibă sentimentul că se află într-o familie. Nu are pe nimeni.”
 “bărbat şic şi singur, săracul”.
 ”Pascalopol e un bărbat de lume care-mi place”
 „Un om de mare caracter”
 “un fel de victimă a mea”
 “un om delicat care poate fi de folos unor orfani “

E moșierul care-şi îngăduie lux şi rafinament spiritual
Om cu gust pentru eleganţă şi frumos
Fiinţă morală, se comportă corect în orice situaţie
Delicat, generos şi discret
Bun administrator al afacerilor, om cu preocupări
intelectuale

Otilia opri pe Felix în fața femeii mai mature. Era o doamnă cam de aceeaşi vârstă cu
Pascalopol, cu părul negru pieptănat bine într-o coafura japoneză. Faţa era gălbicioasă,
gura şi buzele subţiri, acre, nasul încovoiat şi acut, obrajii brăzdaţi de câteva cute mari,
acuzând o slăbire bruscă. Ochii erau bulbucaţi, ca şi aceia ai bătrânului, cu care semăna
puţin, şi avea de altfel aceeaşi mişcare moale a pleoapelor. Era îmbrăcată cu bluza de
mătase neagră cu numeroase cerculeţe, strânsă la gât cu o mare agrafă de os şi
sugrumată la mijloc cu un cordon de piele în care se vedea prinsă de un lănţişor
urechea unui cesuleţ de aur".
-"baba absolută, fără cusur în rău", ( Weissman )
-“Aşa ești dumneata, cocoana Aglae, malițioasă”( Pascalopol )
-Nu știi ce viperă este tanti Aglae asta! Uf!“( Otilia )
- Aglae, soacră-mea, e o vrăjitoare, n-are inimă nici de un gram. Îi moare bărbatul şi se
tocmeşte cu doctorul. Şi e plină de bani".(Stănică)

Femeie crescută în mahala şi educată la periferia oraşului
Dispreţuieşte preocupările intelectuale
Lipsită de sentimente nobile, umane
Mama devorată de invidie şi de răutate faţă de copiii altora
Intolerantă, agasantă, autoritară “ca un căpitan de vas”
Rigidă,avidă de bani şi avere
TRĂSĂTURA DE CARACTER DOMINANTĂ: avariţia înveninată, cu urmări
devastatoare pentru cei din jur.

“…un omuleţ subţire şi puţin încovoiat. Capul era atins
de o calviţie totală şi faţa părea aproape spână şi din
cauza aceasta,pătrată . Buzele îi erau întoarse în afară
şi galbene de prea mult fumat, acoperind numai doi
dinţi vizibili…Omul zâmbea clipind rar şi moale
întocmai ca bufniţele supărate de o lumină bruscă
privind întrebător şi vădit contrariat. “

“Dar papa mă iubeşte, şi apoi... e îndatorat să
aibă grijă de mine fiindcă mama i-a dat o mulţime
de bani fără nici un act, pe care papa i-a vârât în
afacerile lui... “- se repezi să-i scoată ghetele de
gumilastic, uscate şi încovoiate de vechime, ca
nişte iminei turceşti. Picioarele lui moş Costache
apărură înfăşurate în nişte ciorapi de lână, de o
grosime fabuloasă Degetele mari tăiaseră cu
unghia valurile şi ieşiseră ca două ghemuri de
ceară. “
“- atunci se văzu că bătrânul cu nădragi de
stambă şi cu pătura pe umeri ca o mantie regală,
ţinea strâns la subsuoară cutia de tinichea cu
bani, iar ca un clopoţel, inelul cu chei”

SEMNUL DISTINCTIV îl constituie ochii proeminenţi, particularitate dezvoltată prin
numeroase notaţii care însoţesc evoluţia narativă a personajului. Când intră în contact
cu cei din jur, bulbucă ochii mari, iar în numeroase rânduri îşi exprimă prudenţa sau
nedumerire holbând ochii şi aşa prea holbaţi. Felix îşi aminteşte de o fotografie de
tinereţe a lui Costache, în care apărea ca un om cu ochii foarte proeminenţi.

TRĂSĂTURA DE CARACTER DOMINANTĂ: avariţia născută din prudenţa excesivă a
bătrânului care, de obicei, mergea cu capul în jos, privind când la dreapta când la
stânga.
avarul umanizat de dragostea lui sinceră pentru Otilia, chiar dacă nu reuşeşte să şi-o
materializeze
un însetat de bani, și de viaţă, e o apariţie bizară
se teme de orice nou venit, ca de un intrus nedorit, un potenţial atentat la averea sa
bătrânul nu acceptă ideea niciunei schimbări, starea lui dominantă este voit imuabilă
avariţia lui se manifestă începând de la privaţiuni personale (îmbrăcăminte, hrană
interdicţia de a fi chemat doctorul pentru consult, chiar şi în caz de boală) până la gesturi
doar aparent generoase, cum ar fi cel de a-i construi Otiliei o casă, după un plan
arhitectural întocmit de el
 încercând să-şi depăşească limitele, să-şi domine automatismele, moş Costache se
loveşte de tiparele avariţiei sale ca de cele mai dure bariere

“ Uniforma neagră îi era strânsă bine pe talie, ca un veşmânt
militar, iar gulerul tare şi
foarte înalt şi şapca umflată îi dădeau
un aer bărbătesc şi elegant. Faţa îi era însă juvenilă şi prelungă,
aproape feminină din pricina şuviţelor mari de păr ce-i cădeau de
sub şapcă, dar culoarea măslinie a obrazului şi tăietura elinică a
nasului corectau printr-o notă voluntară întâia impresie.”
“să-mi fac o educaţie de om. Voi fi ambiţios, nu orgolios."
•voinţă şi ambiţie, precum şi o distincţie nativă
• comportamentul,gesturile,atitudinile,faptele, conturează indirect
o fire raţională lucidă, cu o mare nevoie de certitudini, o fire
analitică şi un spirit de observaţie foarte dezvoltat
•Eşecul în dragoste îl maturizează
•Reprezintă intelectualul superior,
situându-se deasupra superficialităţii
lumii specifice începutului de sec –xx-

•Ambiţios şi inteligent, Felix învaţă şi face
eforturi deosebite de a se remarca pe plan
profesional. Ferm şi tenace, munceşte cu
seriozitate pentru a deveni un nume
cunoscut în medicină
•Are voinţa de a depăşi prin înţelegere o
poveste de dragoste convertită apoi într-o
amintire delicată

o fată cu părul ca un fum, exuberantă şi reflexivă, cultă, nebunatică, serioasă,
furtunoasă, meditativă, muzicală - fata din familia scriitorului
-”Otilia este eroina mea lirică, proiecţia mea în afară,o imagine lunară şi
feminină. Flaubertian aş spune”Otilia c est moi”, e fondul meu de ingenuitate şi
copilărie” G. Călinescu
„Otilia este oglinda mea de argint” G.Călinescu

Fata părea să aibă 18-19 ani. Faţa măslinie cu nasul mic şi ochii foarte albaştri arăta
şi mai copilăroasă între multele bucle şi gulerul de dantelă. Însă în trupul subţiratic, cu
oase delicate de ogar, de un stil perfect, era o mare liberate de mişcări, o stăpânire
desăvârşită de femeie".
“Eu am un temperament nefericit: mă plictisesc repede, sufăr când sunt contrariată,
"sunt foarte capricioasă vreau sa fiu libera".
“Ce sentimentală sunt “
“Eu sunt o zăpăcită, nu ştiu ce vreau, eu sunt pentru oamenii blazaţi, care au nevoie
de râsetele tinereţii, ca Pascalopol”
 “O femeie ignorată de bărbat e un monstru. Singura noastră formă de inteligenţă, mai
mult din instinct, e să nu pierdem cei câţiva ani de existenţă, vreo zece cel mult. Cât
crezi tu că mai am de trăit, în înţelesul adevărat al cuvântului? Cinci, şase ani!”

“Nostimă fată, delicioasă, dar
uşuratică, cheltuitoare. E
femeia care te ruinează. Pe
ea nu poţi conta. Azi cu unul ,
mâine cu altul” (Stănică)
,, e tânăra neexperimentată, azi se
întâlneşte cu un tânăr, mâine cu altul, o
fată greşeşte uşor. ..temperament aprins,
poate prea aprins, al unei fete de
nouăsprezece ani".( Stănică)
Otilia este întotdeauna o fată deşteaptă .
“eşti tânără, inteligentă…Dumneata
ai multe din caracterul meu! Eşti
liberă, independentă, lipsită de
prejudecăţi” (Stănică Raţiu)

“Nici nu a pus mâna băiatul pe ea. Şi dacă ar fi pus, ce? Fete ca ea pentru asta sunt.
Să trăiască discret cu băieţii de familie, să-i ferească de alte lucruri mai rele” (Aglae)
,, Este zăpăcita care se spânzură de gâtul bărbaţilor”
,, Proastă eşti Aurico… să-ţi faci sânge rău pentru o dezmăţată”

" domnişoara Otilia e micul meu viţiu
sentimental” (Pascalopol)
 e ca o rândunică închisă în colivie”
 Ea nu a avut niciodată ideea că e curtezană
“Domnişoara Otilia e o fată rară…o fată
excelentă, e un temperament de artistă care
simte nevoia luxului, a schimbării”
E o fată cuminte şi aş fi mândru să am un
copil ca ea…Otilia trebuie respectată”
Pascalopol ţinea la Otilia până la sacrificiu şi
se bucura de afecţiunea neanalizată,dar
sigură a ei. Ar fi vrut-o soţie, ar fi vrut-o fiică,
sau ceva între aceste două ipostaze,care să-i
asigure dreptul de a o păstra
A fost o fată delicioasă, dar ciudată.
Pentru mine o enigmă.

(Leonida Pascalopol)

„Otilia e foarte frumoasă şi apoi e cultă şi
talentată”
,, Otilia este o fată superioară pe care n-o
înţeleg”
,,Nu voi iubi nicicând o fată seacă. Te
iubesc pe tine care eşti frivolă numai în
aparenţă, în fond eşti inteligentă şi
profundă.”
“Otilia îi plăcu pentru aerul ei de
intelectuală blazată, care nu vrea să
spună ce ştie, şi în acelaşi timp pentru
subţirimea ei delicată, botticeliană. Otilia
i se înfăţişase de la început ca o
finalitate, ca un premiu mereu dorit şi
mereu amânat al meritului lui”
Felix Sima
,, Orice femeie care iubeşte un bărbat
fuge de el, ca să rămână în amintirea lui
ca o apariţie luminoasă. Domnișoara Otilia
trebuie să fie o fată foarte inteligentă “
Weissmann

Otilia Mărculescu

Farmec
Puritate

Inteligenţă
Intuiţie
Nobleţe
Generozitate
Nestatornicie
Superficialitate
Frivolitate
Spirit nonconformist

FEMINITATE

'În Enigma Otiliei, demonstraţia vizează balzacianismul. Atât
romanul educaţiei sentimentale, cât şi cel social, al rapacităţii
burgheze, cât, în fine, acela molieresc al avariţiei sunt,
posibil, balzaciene cu elemente însă din fraţii Goncourt şi
Zola.' (Nicolae Manolescu)

