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Goana

roman, 320 pagini

Evaluare: Nu a fost evaluat înc?
Pre?
Pre?ul de vânzare 26,25 lei
Pre?ul de vânzare f?r? taxe 25,00 lei
Valoarea taxei 1,25 lei

Pune o întrebare despre acest produs

Descriere
…O atmosfer? întrucâtva diferit? particularizeaz? Goana (1988), roman plasat tot într-un sat oltenesc începând cu pu?in înainte de 1940 ?i
încheiat la începerea r?zboiului antisovietic, cu oarec?ri dep??iri f?r? urm?ri. Se prezint? o umanitate cum n-a mai cunoscut literatura român?, o
selec?ie negativizant? poate pentru a se ilustra înr?irea lumii la care se refer? textul biblic. Un sat parc? izolat în ignoran?? suprem?; personajul
relativ central, m?car prin faptul c? polarizeaz? pe al?ii, e mo? Pârvu, al c?rui ideal de via?? este „s? po?i s? tr?ie?ti f?r? s? te gânde?ti la ziua de
mâine, s? ui?i de ea.” ??ranul este un instinctual, chiar un apucat: st? în pat cu barda, cu care love?te pere?ii ?i pe care o arunc? dup? câte
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unul. Familia sa, nevast?, copii, sunt pe m?sur? în descriere, mojicie, barbarie, indecen??, impulsivitate violent?. Vergila bea jum?tate din apa
din ?i?tar, restul ?i-o arunc? în cap, alteori ??râna joac? exact rolul apei… (…) …Traiul f?r? grija zilei de mâine înseamn? o mizerie maxim?.
Oamenii sunt murdari, plini de p?duchi. La mo? Pârvu dorm cinci in?i în unicul pat c?ruia i se mai rup la nevoie ?i picioarele… (…)…Un ?ârcovnic
dezgroap? noaptea mor?ii proaspe?i ?i-?i hr?ne?te cu ei porcii, ca s?-i îngra?e mai repede, iar oamenii cred c? la ei se ridic? la cer ?i trupurile.
În plus, se cânt? mereu: aiurea sau adaptat la situa?ie. În aceast? lume vine vestea minunilor lui Petrache Lupu din Maglavit. Cu excep?ia lui
mo? Pârvu, s?tenii intr? în psihoz? – combina?ie de spaim? ?i speran??. Se face pelerinaj la locul cu pricina, o înscenare (…) aranjat? de
politicieni care vor s? declan?eze o reform? a moravurilor. Dar cei din satul romanului r?mân cum au fost. Goana, o acumulare de mitoc?nie,
brutalitate: prima întrebare a unui naiv ar privi rostul acestei alegeri. Într-o interpretare ar fi o demitizare a satului tradi?ional sau numai a unei
p?r?i din el, indicat? curent prin termenul „mahala”, apoi negativitatea ar sugera înr?irea, anticipând Apocalipsa r?zboiului…( … ) …Se impune
faptelor ?i o structur? simbolic?. 7 capitole au ca titluri numele celor 7 zile ale s?pt?mânii, dar alese din ?irul mai multor ani. Fiecare zi e evaluat?
prin caracteristici date ei de ecouri locale ?i cre?tine, toate ar trebui s? împlineasc? o Genez? r?sucit? – dinspre o Facere împlinit? (insesizabil?)
c?tre distruc?ie avându-?i apogeul în r?zboiul mondial. „?i fu ziua a ?aptea, ultima, a acelui început de sfîr?it, urmând o nou? facere”(….) …Goana
este interesant. S-ar putea întocmi cu el un glosar dialectal…(…) …Marin Preda repro?a lui Zaharia Stancu c? a africanizat ??ranii români; dar ce
a f?cut Stancu e o pastoral? Scudery în raport cu B?ile?teanu.”
Marian Popa,
Istoria literaturii române…,
Editura Luceaf?rul, 2001

Unit??i în cutie: 1

Recenzii
Nu exist? înc? recenzii pentru acest produs.
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