
111 

 

CRISTINA NICOLAE, A VOYAGE WITHIN. REPRESENTATIONS OF 

THE SELF IN OSCAR WILDE, VIRGINIA WOOLF, LEON 

WIESELTIER, EDITURA UNIVERSITĂȚII DE VEST, TIMIȘOARA, 

2021 

 

Corina Bozedean 

Assoc. Prof., PhD, UMFST Târgu Mureș 

 

 
Abstract: Cristina Nicolae’s book suggests a novel explorative endeavour which analyses the 

versatile dynamics of one of the modernity’s controversial concepts, the identity, such as depicted in 

the works of three authors belonging to distinct periods, mentalities and ideologies, three stances of 

the rebel and the shapes of the transgression of the limits framed by time, space and gender: 

Victorianism – Modernism − Post-modernism, the space of the British – American identity, the 

vertical of the masculine – feminine identity. 
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Cartea Cristinei Nicolae A Voyage Within. Representations of the Self in Oscar Wilde, 

Virginia Woolf, Leon Wieseltier propune un demers explorator inedit care supune analizei 

dinamica versatilă a unuia dintre conceptele controversate ale modernității, identitatea, așa 

cum este oglindită în opera a trei autori aparținând unor perioade, mentalități, ideologii 

distincte, trei ipostaze ale rebelului și formele pe care le îmbracă transgresiunea limitelor 

sedimentate de timp, spațiu, gen: Victorianism – modernism − post-modernism, spațiul 

identității britanice – americane, verticala identității masculine – feminine. 

La nivelul exegezei, metafora enunțată în titlu, „călătoria identitară”, se traduce într-o 

dublă instanțiere − la nivel auctorial și ficțional −, cei trei autori fiind percepuți nu doar ca 

scriitori, ci și ca personaje; astfel, arta scrierii se constituie ca o verbalizare parțială a sinelui 

profund, a eului interior reflectat într-un culoar de oglinzi identitare, elementele biografice 

punându-și amprenta indvidualiza(n)tă asupra scrierii lor care, subliniază autoarea studiului, 

rămâne, fără drept de apel, un experiment literar cu potență cathartică. 

„Ancorele identitare”, cu care operează Cristina Nicolae în abordarea relației sinelui 

cu celălalt includ iubirea, păcatul, frica, realitatea cu accepțiunile sale – subiectivă, obiectivă 

−, vulnerabilitatea, alteritatea, schimbarea, memoria, actul creației. Discursul exegetic 

cartografiază nevoia auctorială tripartită de a evada dintr-un spațiu sufocant ce generează 

nevoia de a se reinventa fie și numai la nivel scriptic. Astfel, după cum subliniază autoarea, 

privirea introspectivă, liminalitatea, limitele fluide, existența claustrofobă, identitățile 

stigmatiza(n)te, limitele înșelătoare ale alterității, țesătura vibrantă a unei lumi care oscilează 

între real și fictiv devin abordări care sunt tranșate ca având o dublă potență în construcția, 

deconstrucția sau reconstrucția identității înțelese ca „realitate negociată”. 

Primul capitol, „A Long and Lovely Suicide...”, supune analizei etape identitare 

oglindite în triada literară a lui Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray (scriere ce precedă 

anii de temniță; narcisistul decadent), De Profundis (scriere în spațiul temniței; prizonierul 

umil/umilit, în căutarea echilibrului lăuntric), The Ballad of Reading Gaol (scriere post-

temniță; exilatul deziluzionat). 
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Cel de-al doilea capitol, „The Adventures of Animus and Anima...”, aduce în prim-

plan patru dintre romanele Virginiei Woolf, Mrs. Dalloway, To the Lighthouse, Orlando, și 

The Waves, considerante edificatoare pentru fuziunea autobiografic – ficțional în ceea ce 

privește experiența sinelui, fragmentat de alienare, alteritate, lipsa centrului, rătăcirea în 

labirintul existențial, atât la nivelul personajelor, cât și al scriitoarei, contrabalansate de actul 

creator, cel al scrierii, ce aduce cu sine echilibru temporar, coerență, catharsis. 

Explorarea conceptului de identitate parcurge un traseu diferit în capitolul dedicat lui 

Leon Wieseltier, „Down Under: Roots and Wounds...”. Dacă jurnalul lui Wieseltier, Kaddish, 

scris de-a lungul anului de doliu pentru părintele trecut în neființă, relevă și o călătorie 

interioară de regăsire/recuperare/regândire a tradiției și identității evreiești, volumul Against 

Identity discută mozaicul identitar fragmentat ce caracterizează post-modernismul, căutarea 

centrului și coerenței, a sensului. 

Cartea parcurge, așadar, călătorii interioare așternute în file de jurnal, poezie, roman, 

epistolă, cu scopul enunțat de a contura multitudinea de fațete ale eului interior, dar și ale 

sinelui creator explorat de cei trei scriitori văzuți ei înșiși ca fațete ale sinelui Artistului. 

 


