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Gib I. Mihăescu – 120
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Sorana Georgescu-Gorjan

Gheorghe Teodorescu-Romanați 
Oltul	la	Cozia

Gib I. Mihăescu – Portret de I. Preduț, 1973 

„Arta	lui	Gib	I.	Mihăescu	a	fost	un	fenomen	de	substanţialitate,	nativ,	robust	şi	
generos,	în	principiul	lui	vital.	[…]	Printr-o	evoluţie	normală,	era	indicat	poate	să	
cucerească	primul	loc	în	epica	românească.“

pag.	32

Despre Gib I. Mihăescu am mai 
scris. Readucerea personalită-
ţii prozatorului în actualitate, 

la 120 de ani de la naştere, ni se pare oportună.
Alături de Rebreanu, Camil Petrescu, 

Hortensia Papadat-Bengescu, Cezar Pe-
trescu, Gib I. Mihăescu întregeşte galeria 
marilor romancieri din perioada inter-
belică. Afirmat ca nuvelist şi romancier, 
dramaturg şi publicist, Gib I. Mihăescu 
reprezintă în epocă „un fenomen“, datorită 
locului pe care îl ocupă în opera sa analiza 
stărilor obsesive, îndeosebi erotice, adu-
când în acest fel o contribuţie importantă 
la dezvoltarea modernismului românesc.

Născut la 23 aprilie 1894, în Drăgăşani-
Vâlcea, Gheorghe (Gibe, Gib) Mihăescu 
este al şaselea copil din cei doisprezece ai 
avocatului Ion Mihăescu. Gib este numele 
său literar (un regional de la Gheorghe sau 
numele unui vânzător de ziare din oraşul 
natal – Geab). Părinţii – tatăl, Ion Mihăescu 
(1864–1924), avocat, o perioadă şi ajutor de 
primar la Drăgăşani, mama, Ioana Ceauşes-
cu (1870–1919), fiica unei călugăriţe de la 
Mănăstirea dintr-un lemn, o fire romantică, 
pe care, spiritual, a moştenit-o scriitorul, 
au fost evocaţi în nuvelele Filidor (Niţă 
Gherman) şi Vedenia (Aurelia Voicu). Un 
străbunic al scriitorului, Preda Drăghici, zis 
şi Stegarul, originar din părţile Gorjului, 
luptase în oastea lui Tudor Vladimirescu şi 
a căzut rănit în luptele de la Drăgăşani, din 
iunie 1821. Probabil că semnarea unor arti-
cole în „Gândirea“ de la Cluj, cu numele de 
G. Stegaru, era un omagiu adus de scriitor 
străbunicului său.

Gib şi-a petrecut cei mai frumoşi ani 
ai copilăriei la vila părintească din Călina 
şi la Drăgăşani. Înainte de a împlini şapte 
ani, este dat la Şcoala primară din Dră-
găşani (1901–1905), pentru un an (1905) 
este elev la Liceul „Carol I“ din Craiova, 
apoi la Gimnaziul din Slatina, absolvind 
clasa a II-a (1908), clasa a III-a o face la 
Râmnicu Vâlcea (1908–1909) după care 
este transferat din nou la Craiova unde 
frecventează cursul inferior complet 
(1909–1911) şi cursul superior, secţia 
clasică (1911–1914), obţinând bacalau-
reatul în 1914. Tânărul are înclinaţii spre 
literatură, fiind îndrumat de profesorul 
de limba română Nache Niculescu (ai 
cărui elevi au fost, între alţii, N. Titulescu 
şi dr. C. Angelescu), dar, în acelaşi timp, 
are preocupări şi de astronomie, cumpă-
rându-şi din economiile sale o lunetă. Pe 
acoperişul casei construieşte un turn, de 
unde, cu ajutorul unui telescop cu dublu 
ochean „iscodea cerul înstelat“. Citea 
mult din Balzac, Flaubert, Stendhal, 
Dostoievski şi Leonid Andreev.

La insistenţele tatălui, căruia îi va 
reproşa mai târziu (nuvela Un trecător), 
se înscrie la Facultatea de Drept, unde 
frecventează doi ani, fără să susţină exa-
menele, simţindu-se fascinat de tainele 
şi atracţiile Capitalei, ca Mihnea Băiatu 
din romanul său Zilele şi nopţile unui 
student întârziat. În paralel a urmat şi 
unele cursuri la Facultatea de Litere a 
Universităţii din Bucureşti pe care le-a 
întrerupt din cauza războiului. 

Brâncuși 
și Cumințenia	pământului

Şerban Cioculescu

p.	12Felicia Burdescu – Lucian	Blaga	și	poezia	de	iubire

p.	11Mihai Ene – „Cartea	sacră“	a	teatrului	Nō
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Cărţi noi
la Scrisul Românesc Este admis la Şcoala de Ofiţeri Re-

zervişti de Infanterie din Iaşi, pe 
care o absolvă în mai 1917, cu gradul de 
elev-plutonier. Trimis pe front, împreună 
cu prietenul său George Stoian, se distinge 
în luptele de la Mărăşeşti şi este avansat la 
gradul de sublocotenent şi decorat. Episoade 
semnificative, cu caracter autobiografic, se 
regăsesc în schiţele Soldatul Nistor, Cei din 
urmă ş.a. Demobilizat în 1918, revine în 
Bucureşti, îşi reia studiile întrerupte. Este 
atras de Al. Busuioceanu în redacţia revistei 
„Luceafărul“, condusă de O. C. Tăslăuanu, 
când citeşte o primă variantă a nuvelei 
Vedenia, publicată abia în 1924, în revista 
„Gândirea“. Cunoaşte în redacţie pe Vasile 
Voiculescu, Artur Enăşescu, Lucian Blaga, 
Tudor Vianu care îl încurajează să scrie. 

Debutează publicistic în revista „Lu-
ceafărul“ din 15 februarie 1924 cu schiţa 
Linia întâi (semnată G. Mihăescu), în care 
evocă episodul primei experienţe, ca ostaş, 
în tranşee. În „Luceafărul“ continuă să 
publice schiţele În tren, Cel din urmă cârd, 
Figurina, în „Sburătorul“– Soldatul Nistor, 
Pe drumul gloriei, altele în „Hiena“ (semnat 

Gibe M.), când este remarcat de criticul Eu-
gen Lovinescu. Intră apoi în redacţia ziarului 
„Ţara nouă“, unde se împrieteneşte cu Cezar 
Petrescu şi împreună cu acesta pleacă la Cluj 
participând la întemeierea revistei „Gândi-
rea“ (1 mai 1921), alături de Lucian Blaga, 
Adrian Maniu, Ion Pillat, Emil Bucuţa, 
Victor Ioan Popa, D. Botez, Alexandru Phi-
lippide, Alexandru şi Ionel Teodoreanu. La 
„Gândirea“ colaborează 14 ani, fără a fi însă 
influenţat de ceea ce s-a numit „gândirism“, 
apariţia publicaţiei însemnând un moment 
important în evoluţia sa scriitoricească. 
Publică nuvele, cronici teatrale, însemnări 
mărunte, uneori sub diverse pseudonime. 
La Cluj, o perioadă este redactor la ziarul 
„Înfrăţirea“, condus de criticul D. Tomescu, 
şi la „Gazeta Ardealului“ (1921–1922).

După nouă ani de studenţie, în decembrie 
1923 îşi ia licenţa în drept şi funcţionează 
pentru scurt timp ca avocat la Chişinău, de 
unde se va inspira pentru romanul Femeia de 
ciocolată. În martie 1924 se stinge din viaţă 
tatăl scriitorului, iar în iunie Gib părăseşte 
Moldova şi se stabileşte la Drăgăşani, ca 
avocat şi profesor predând educaţie civică, 

noţiuni de legislaţie, fizico-chimie 
şi franceză la Şcoala de ucenici 
(1924–1930). În această perioadă 
colaborează la revista craioveană 
„Flamura“ şi scrie piesa Pavilionul 
cu umbre, distinsă cu Premiul I al 
Asociaţiei Criticii Dramatice şi Mu-
zicale. Piesa a fost jucată în stagiunea 
1927–1928 pe scena Teatrului Naţi-
onal din Bucureşti, având-o în rolul 
principal pe Maria Ventura şi a fost 
jucată cu mare succes şi de către Tea-
trul Naţional din Craiova, în 1928. 

Casa memorială Gib I. Mihăiescu

Continuare	din	p.	1

Continuare	în	p.	3

Gib I. Mihăescu – 120

Colocviile Scrisul Romanesc
Programul Manifestărilor Cultural–Științifice
30–31 octombrie 2014 – Muzeul de Artă, Sala oglinzilor

Joi, 30 octombrie, orele 1600

SESIUNE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE:
„De la cenzura impusă la autocenzură“

Participă: academicieni, profesori universitari şi din învăţământul preuniversitar, 
critici şi istorici literari, scriitori, directori şi redactori de reviste culturale.

Invitaţi speciali: acad. Augustin Buzura, Dumitru Radu Popescu, Gheorghe Păun, 
prof. univ. Adrian Cioroianu, Cornel Ungureanu, actriţa Genoveva Preda

Lansarea volumului Limba română şi mass-media
Lansarea numărului special, 11/2014, al Revistei Scrisul Românesc

Expoziţia de carte şi reviste Scrisul Românesc 2006–2014
Cioran – despre carte, iubire, muzică 

și Dumnezeu – Recital de Genoveva Preda

Vineri, 31 octombrie, orele 1100

LANSĂRI DE CARTE:

I.L.Caragiale, Poezii, ediţie şi prefaţă de Florea Firan
Cornel Ungureanu, Zilele şi nopţile săptămânii. O introducere în opere lui D. R. Popescu

Genoveva Preda, Macii, ploaia şi singurătăţile Irinei Mavrodin
Edward Hirsch, Foc nocturn/ Nocturnal fire. Poeme alese, ediţie bilingvă

Viorica Gligor, Feţele adevărului. Dimensiunea morală a romanelor lui Augustin Buzura
Constantin Zărnescu, Ţara lui Urmuz

Craiova, oraşul întâlnirilor, antologie de Florea Firan

Recital poetic susţinut de actori ai Teatrului Naţional „Marin Sorescu“
GALA PREMIILOR „SCRISUL ROMÂNESC“ – 2013

Decernarea premiilor de debut în volum – 2014

ˆ
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                     prea mare de idei...“
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p. 4Gabriel Coşoveanu – Spinoasa chestiune a obiectivităţii

Florea FIRAN

De la cenzura impusă la autocenzură

Continuare în p. 2

Gib I. Mihăescu – Portret de I. Preduț, 1973 

„Arta lui Gib I. Mihăescu a fost un fenomen de substanţialitate, nativ, robust şi generos, 
în principiul lui vital. […] Printr-o evoluţie normală, era indicat poate să cucerească 
primul loc în epica românească.“                   Şerban Cioculescu

pag. 32

Despre Gib I. Mihăescu am mai 
scris. Readucerea personalită-
ţii prozatorului în actualitate, 

la 120 de ani de la naştere, ni se pare oportună.
Alături de Rebreanu, Camil Petrescu, 

Hortensia Papadat-Bengescu, Cezar Pe-
trescu, Gib I. Mihăescu întregeşte galeria 
marilor romancieri din perioada inter-
belică. Afirmat ca nuvelist şi romancier, 
dramaturg şi publicist, Gib I. Mihăescu 
reprezintă în epocă „un fenomen“, datorită 
locului pe care îl ocupă în opera sa analiza 
stărilor obsesive, îndeosebi erotice, adu-
când în acest fel o contribuţie importantă 
la dezvoltarea modernismului românesc.

Născut la 23 aprilie 1894, în Drăgăşani-
Vâlcea, Gheorghe (Gibe, Gib) Mihăescu 
este al şaselea copil din cei doisprezece ai 
avocatului Ion Mihăescu. Gib este numele 
său literar (un regional de la Gheorghe sau 
numele unui vânzător de ziare din oraşul 
natal – Geab). Părinţii – tatăl, Ion Mihăescu 
(1864–1924), avocat, o perioadă şi ajutor de 
primar la Drăgăşani, mama, Ioana Ceauşes-
cu (1870–1919), fiica unei călugăriţe de la 
Mănăstirea dintr-un lemn, o fire romantică, 
pe care, spiritual, a moştenit-o scriitorul, 
au fost evocaţi în nuvelele Filidor (Niţă 
Gherman) şi Vedenia (Aurelia Voicu). Un 
străbunic al scriitorului, Preda Drăghici, zis 
şi Stegarul, originar din părţile Gorjului, 
luptase în oastea lui Tudor Vladimirescu şi 
a căzut rănit în luptele de la Drăgăşani, din 
iunie 1821. Probabil că semnarea unor arti-
cole în „Gândirea“ de la Cluj, cu numele de 
G. Stegaru, era un omagiu adus de scriitor 
străbunicului său.

Gib şi-a petrecut cei mai frumoşi ani 
ai copilăriei la vila părintească din Călina 
şi la Drăgăşani. Înainte de a împlini şapte 
ani, este dat la Şcoala primară din Dră-
găşani (1901–1905), pentru un an (1905) 
este elev la Liceul „Carol I“ din Craiova, 
apoi la Gimnaziul din Slatina, absolvind 
clasa a II-a (1908), clasa a III-a o face la 
Râmnicu Vâlcea (1908–1909) după care 
este transferat din nou la Craiova unde 
frecventează cursul inferior complet 
(1909–1911) şi cursul superior, secţia 
clasică (1911–1914), obţinând bacalau-
reatul în 1914. Tânărul are înclinaţii spre 
literatură, fiind îndrumat de profesorul 
de limba română Nache Niculescu (ai 
cărui elevi au fost, între alţii, N. Titulescu 
şi dr. C. Angelescu), dar, în acelaşi timp, 
are preocupări şi de astronomie, cumpă-
rându-şi din economiile sale o lunetă. Pe 
acoperişul casei construieşte un turn, de 
unde, cu ajutorul unui telescop cu dublu 
ochean „iscodea cerul înstelat“. Citea 
mult din Balzac, Flaubert, Stendhal, 
Dostoievski şi Leonid Andreev.

La insistenţele tatălui, căruia îi va 
reproşa mai târziu (nuvela Un trecător), 
se înscrie la Facultatea de Drept, unde 
frecventează doi ani, fără să susţină exa-
menele, simţindu-se fascinat de tainele 
şi atracţiile Capitalei, ca Mihnea Băiatu 
din romanul său Zilele şi nopţile unui 
student întârziat. În paralel a urmat şi 
unele cursuri la Facultatea de Litere a 
Universităţii din Bucureşti pe care le-a 
întrerupt din cauza războiului. 
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Constantin Zărnescu„În contextul acesta de tineri scriitori epici, Constantin 
Zărnescu pare să fie, deocamdată, apariţia cea mai promiţătoare 
din toate. De la Constantin Zărnescu ne putem aştepta la 
importante cărţi pentru literatura de mâine.“

 Laurenţiu Ulici („România literară“, 29.09.1974)

„Zărnescu e un fel de Ulise, rătăcitor pe apropiate şi 
îndepărtate mări, cu un simţ în derută încă din copilărie, 
dornic de a descoperi minunile lumii, orgolios şi cu moartea 
în ureche, ca o floare  (…) Nimic n-ar fi dacă nu s-ar povesti – 
şi Zărnescu îl salvează pe Ulise al său prin cuvânt!...“

 Dumitru Radu Popescu („România literară“, 26.10.1974)

„Căutările lui Constantin Zărnescu sunt un fapt de curaj!.... 
Curaj nemaipomenit!...“

Marin Sorescu („Tribuna“, nr. 47, 1980)

„Având în spate o operă, revendicându-se de la spiritul me-
diteranean, Constantin Zărnescu rămâne exegetul neobişnuit 
al modernităţii, în ipostaza sa cea mai ambiţioasă: Avangarda. 
Îndrăznim să întrevedem în abordarea mitului feminin, însăşi 
asumarea temei creaţiei.“

Ovidiu Pecican („Tribuna“, nr. 9, 1993)
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Gib I. Mihăescu – 120

Pasiunea pentru astronomie nu 
l-a părăsit, din moment ce a co-
mandat o lunetă la o Societate 

Astronomică din Paris, care l-a costat 12 000 
de lei, în 1929, iar în 1930 i-a apărut romanul 
Braţul Andromedei, în care Andrei Lazăr este 
astronom amator şi inventator, ca şi autorul. 

În aprilie 1929 scriitorul se mută la Bu-
cureşti, fiind numit mai întâi diurnist, apoi 
şef de secţie la Direcţia Presei din Ministerul 
Afacerilor Străine. Îşi reia colaborarea la 
„Viaţa literară“, „Vremea“, „Boabe de grâu“, 
„Adevărul literar şi artistic“ cu proză, articole 
şi cronici teatrale şi cinematografice, note 
critice, interviuri, ori articole referitoare la 
legislaţia muncii, cu deosebire în „Calenda-
rul“, unde susţine o rubrică permanentă cu 
peste 500 de articole. În 
1930 revine pentru puţină 
vreme la Drăgăşani unde 
funcţionează ca profe-
sor la şcoala primară. În 
1933 îi apare romanul 
Rusoaica, elogiat de Per-
pessicius, primit bine şi 
de Eugen Lovinescu şi 
considerat cartea sa de 
excepţie. Doi ani mai 
târziu, publică Donna 
Alba, romanul care îl va 
consacra definitiv.

Salariul mic îl îm-
pinge la datorii aproape 
imposibil de onorat şi o 
duce tot mai greu, scrie 
mult, culcat pe spate, pe 
o planşetă, suferind şi 
de o tuberculoză atavică 
ce-i va aduce sfârşitul, la 
41 de ani (19 octombrie 
1935), în spitalul gardienilor publici din 
Bucureşti. Este înmormântat la Drăgăşani. 
Pe ultimul drum a fost condus de un mare 
număr de scriitori printre care Cezar Petres-
cu, Adrian Maniu, Al. Philippide, Lascăr 
Sebastian, Cella Delavrancea, Dragoş Vrân-
ceanu, N. Carandino, N. Crevedia, Petru Co-
marnescu ş.a. Dispariţia e consemnată prin 
necrologuri semnate de G. Călinescu, Mihail 
Sebastian, Şerban Cioculescu, Pompiliu 
Constantinescu, Al. Philippide. Publicaţiile 
„Gândirea“ şi „Calendarul“ îi consacră nu-
mere speciale. Şerban Cioculescu consemna: 
„Cu Gib I. Mihăescu, literele române pierd 
pe cel mai important nuvelist de după război 
şi pe unul dintre cei mai viguroşi roman-
cieri“. Două romane, Vămile văzduhului 
şi Upercut, n-au mai putut fi terminate. 
Casa scriitorului a fost declarată, din 1975, 
muzeu, custode fiind ginerele autorului, 
profesorul Gheorghe Pavel, decedat şi el în 
2006. Astăzi există într-o singură încăpere o 
expoziţie permanentă cu manuscrise, cărţi, 
biroul de lucru, luneta, lucrări de artă şi alte 
obiecte ce-au aparţinut scriitorului.

Gib I. Mihăescu debutează editorial cu 
volumul de nuvele La „Grandiflora“, inspi-
rat de atmosfera orăşelului Drăgăşani, volum 
publicat la Editura Scrisul Românesc 
(1928) şi comentat favorabil de Pom-
piliu Constantinescu, Cezar Petrescu, 
Al. Dima, Octav Botez, în timp ce 
Camil Petrescu şi Eugen Lovinescu 
au unele rezerve.

Pompiliu Constantinescu, cel mai 
important cronicar literar din epocă, 
consideră că în La „Grandiflora“ 
(1928) cele două mari teme – „lumea 
profundă a fiinţei“ şi „chinuitoarele 

melodii subconştiente“ – sunt bine conturate. 
La numai un an, în 1929, îi apare la Cartea 
Românească al doilea volum de nuvele – Ve-
denia. Împreună, cele două volume reunesc 
13 nuvele, clasându-l pe Gib I. Mihăescu 
printre cei mai importanţi nuvelişti din 
epocă. Al. Dima aşează La „Grandiflora“ 
lângă O făclie de Paşte a lui Caragiale, 
deosebindu-se, însă, prin cerebralitate. Al. 
Philippide în articolul Scriitorul şi opera, 
publicat în „Adevărul literar şi artistic“ din 
27 octombrie 1935 releva: „Nuvelele cuprin-
se în cele două cărţi (La „Grandiflora“ şi 
Vedenia) clasează pe Gib Mihăescu printre 
marii nuvelişti ai scrisului românesc de după 
război. Se poate chiar spune fără şovăire că 
multe dintre nuvele lui sunt capodopere ale 

acestui gen dificil şi 
care cere atâta cumpă-
nire, atâta proporţie şi 
alegere.“ 

Critica vremii îl 
apre cia pe Gib I. Mihă-
escu ca pe un mare 
nuvelist, ducând specia 
la ultima ei strălucire 
(Şerban Cioculescu) 
sau remarcând „pă-
trunderea psihologică“ 
cu care era înzestrat şi 
ingeniozitatea de „ob-
servator al aparenţei 
umane“ (Tudor Vianu). 
În 1936, i se acordă, 
postum, Premiul Naţi-
onal pentru Proză, ca o 
recunoaştere unanimă 
a creaţiei scriitorului.

 Gib I. Mihăescu 
scrie nuvele într-o peri-

oadă în care genul era foarte puţin practicat, 
reuşind, printr-o viziune proprie, să atragă 
atenţia criticii, iar proza de mai mare întin-
dere, romanele, îl impun ca unul dintre cei 
mari originali autori contemporani. Critica 
literară apreciază că Gib I. Mihăescu este 
creatorul unui stil în proza românească şi se 
află, cu alte mijloace, alături de Hortensia 
Papadat-Bengescu şi Camil Petrescu. Re-
feritor la stilul său, criticul Octav Şuluţiu 
remarca o nouă formulă romanescă: „Gib 
I. Mihăescu a aplicat metoda romanului 
poliţist analizei psihologice şi prin aceasta 
a creat o nouă formulă care-i este proprie“. 

Braţul Andromedei (Ed. Naţionala 
Ciornei, Bucureşti, 1930) reprezintă prima 
încercare a lui Gib I. Mihăescu în dome-
niul romanului. O carte a inadaptabilităţii 
intelectualului la stilul de viaţă burghez, 
în tradiţia lui Vlahuţă şi Camil Petrescu. 
Inelescu, din Braţul Andromedei, Mihnea 
Băiatu, din romanul Zilele şi nopţile unui 
student întârziat fac parte din galeria de ari-
vişti şi inadaptabili erotici. Tema din Braţul 
Andromedei se regăseşte şi în cel mai izbutit 
roman al autorului – Rusoaica, apărut în 
1933, ediţia a VI-a în 1943, cu o prefaţă de 
Cezar Petrescu. „Mai profund decât Braţul 

Andromedei, acest roman adânceşte o altă 
latură a întreprinderii erotice: primejdia, 
misterul. Cu riscul şi cu plăcerea legată de 
risc, ofiţeri şi soldaţi explorează împrejuri-
mile, caută femei, profesează un adevărat 
detectivism sexual“, sublinia G. Călinescu 
în Istoria literaturii române, pp. 678–681.

Reputaţia lui Gib I. Mihăescu a fost im-
pusă de cele trei romane apărute în trei ani, 
consecutiv: Rusoaica (Naţionala Ciornei, 
1933), Zilele şi nopţile unui student întâr-
ziat (Ed. Cugetarea, 1934) şi Donna Alba 
(Cartea Românească, 1935). Cei mai im-
portanţi critici îi recunosc valoarea. Eugen 
Lovinescu îl încadrează la „Epica de analiză 
psihologică“, alături de Hortensia Papadat-
Bengescu şi Camil Petrescu. G. Călinescu, 
în capitolul „Romancierii“, îl aşează alături 
de Rebreanu, Hortensia Papadat-Bengescu, 
Camil Petrescu şi alţii.

Rusoaica, primul roman, este şi cel mai 
apreciat şi mai bine recenzat la apariţie de 
către Pompiliu Constantinescu, Perpessicius, 
Al. Philippide, Octav Şuluţiu, Mihail Sebas-
tian. G. Călinescu, în Istoria literaturii ro-
mâne... releva: „Romanul Rusoaica izbeşte 
de la început printr-o relativă soliditate care 
se impune de la sine fără nicio demonstraţie. 
De la Braţul Andromedei la Rusoaica distan-
ţa este serioasă. […] Gib I. Mihăescu scrie 
un roman pe care l-am numi al situaţiilor 
fundamentale. În Madame Bovary nu se 
zugrăveşte o femeie, ci femeia în general. 
Rusoaica e un fel de Madame Bovary a 
virilităţii, întrucât în Ragaiac sunt întrupate 
aspiraţiile oricărui bărbat, fără vreun acci-
dent mai deosebit. De altfel, ca şi în celălalt 
roman (Braţul Andromedei), simbolizarea se 
face prin mai mulţi indivizi deodată.“

 Şi romanul Donna Alba a fost comentat 
elogios de către Şerban Cioculescu, Ovidiu 
Papadima, Dragoş Vrânceanu, Ion Chinezu, 
Octav Şuluţiu şi alţii. 

În 1926, într-un interviu publicat în 
„Viaţa literară“, Gib I. Mihăescu mărturisea: 
„Prin temperamentul meu de moldovean 
sunt înrudit mai ales cu scriitorii ruşi. 
Consider şi acum pe Rascolnicov al lui 
Dostoievski ca un sumum de artă către care 
se poate năzui în operele contemporane.“

Când apărea Donna Alba, Vladimir 
Streinu, în Pagini de critică literară, avea să 
releve: „Romanul românesc de azi, într-un 
tablou diferenţial, s-ar înfăţişa obiectiv, cu 
Liviu Rebreanu şi Cezar Petrescu, cerebral 
cu E. Lovinescu şi N. Davidescu, iar cu 
puternicul Gib I. Mihăescu – psihologic, 
de şcoală rusească şi anume dostoievski-
ană“. Despre Donna Alba, G. Călinescu 
în, Istoria... scria: „Romanul descrie nu 
lumea obiectivă a eroilor, ci eul autorului, 
fiind monografia densă a mentalităţii virile. 
Sensul operei e acesta: un bărbat doreşte o 
femeie inabordabilă şi atunci poziţia cea mai 
prielnică orgoliului viril este aceea defavo-
rabilă, din punct de vedere social. Un om 
de jos întâmpină dificultăţi în cucerirea unei 
aristocrate. Aici este marea ispravă. Eroul nu 

reprezintă bărbatul cum este, ci cum ar voi 
să fie (...)“. Romanul Zilele şi nopţile unui 
student întârziat nu s-a bucurat de aceeaşi 
primire, numai Şerban Cioculescu şi Sergiu 
Pavel Dan l-au recenzat, de fapt, comentariile 
romanelor fiind destul de diferite. 

Majoritatea criticilor considerau Rusoai-
ca drept cel mai bun roman, apoi Donna Alba 
şi Zilele şi nopţile unui student întârziat, 
roman cu profunde accente biografice – în 
care personajul Mihnea Băiatu, studentul 
întârziat, are trăsăturile caracteristice ale 
olteanului –, nu se mai bucură de aceeaşi 
primire, deşi popularitatea scriitorului era 
constantă. Doi dintre criticii importanţi, Ni-
colae Manolescu şi Ov. S. Crohmălniceanu, 
au însă o părerea opusă. Ei consideră romanul 
Zilele şi nopţile unui student întârziat drept 
„cel mai bun roman al lui Gib I. Mihăescu. Şi 
aici intervine tema bovarismului masculin… 
Romanul – susţine Ov. S. Crohmălniceanu 
– are la început o originală factură picarescă 
şi reconstituie cu umor şi cu multă culoare 
atmosfera mahalalelor bătute de erou… 
Bovarismul intelectual e văzut aici sub un 
unghi critic mult mai ascuţit“.

Şi Al. Piru considera că Zilele şi nopţile 
unui student întârziat nu este inferior faţă de 
Rusoaica sau Donna Alba, romanele fiind 
scrise la mică distanţă de timp, „scriitorul 
n-avea cum să execute de la un an la altul 
un salt de calitate, nici cum să rateze o temă 
unică“. În aceste romane, cu experienţa de 
viaţă ca ofiţer mobilizat, student şi avocat, 
Gib I. Mihăescu „proiectează în ficţiune au-
tobiograficul, înfăţişându-ne în trei variante, 
fiecare remarcabilă în felul ei, aspiraţia virilă 
spre idealul eternului feminin“.

În zilele noastre, rediscutarea critică a 
operei lui Gib I. Mihăescu, tipărirea şi inclu-
derea ei în programa şcolară reprezintă nu 
numai punerea în valoare a creaţiei scriito-
rului, ci şi a contribuţiei sale la dezvoltarea 
literaturii moderne epice. În prefaţa volumu-
lui La „Grandiflora“, Nicolae Manolescu 
aseamănă cazul lui Gib I. Mihăescu cu 
acela al lui Cezar Petrescu, adică un scriitor 
de mare succes în timpul vieţii, care n-a 
reuşit să se păstreze la fel de viu şi în inima 
urmaşilor. Criticul consideră că „nuvelistul 
şi romancierul au creat un stil“ în câteva 
nuvele, în timp ce cu Rusoaica şi Donna 
Alba, în care Gib I. Mihăescu s-a realizat, 

poate sta alături de Camil Petrescu 
şi Hortensia Papadat-Bengescu.

Referindu-se la arta romancieru-
lui, Şerban Cioculescu, în „Adevă-
rul“ din 24 octombrie 1935, afirma: 
„Arta lui Gib I. Mihăescu a fost un 
fenomen de substanţialitate, nativ, 
robust şi generos, în principiul lui 
vital. […] Printr-o evoluţie norma-
lă, era indicat poate să cucerească 
primul loc în epica românească.“


