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REZUMATUL LUCRĂRII 

Prin acest proiect ne propunem o perspectivă analitică asupra personajelor adolescente 

din romane central-europene ale primelor decenii ale secolului al XX-lea. Plasată într-un 

spațiu liminal, centrul Europei,  ambivalent și incert geografic și identitar, adolescența  devine 

un produs cultural, capabil să  surprindă peisajul istoric și social al Europei Centrale. Prin 

urmare, o temă sau un motiv atât de comun sau fără mari pretenții simbolice, se transformă 

într-un subiect predilect pentru spațiul central-european, tocmai pentru că se află în 

consonanță cu înseși caracteristicile Europei Centrale. 

Este imposibil ca literatura să mai fie privită ca un fenomen izolat, îngrădit în cercurile 

ficționalului. Evident, operele literare apar în urma unor impulsuri sociale, a unor dedesubturi 

istorice. Anvergura  fenomenelor globalizării și a multidisciplinarității nu mai permit ca 

literatura să rămână strict un domeniu al imaginarului și al fantezie, ci fac ca aceasta să fie 

abordată prin unghiuri multiple. Și mai ales pentru Europa Centrală, legătura dintre istorie și 

literatură este de o importanță majoră, astfel încât până și tema adolescenței ajunge să 

reprezinte parte din aspectele istorice și culturale ale zonei de centru a Europei. Prin urmare, 

prin particularitățile sale, instabilitate, criză a identității, ambivalență, liminalitate, adolescența 

are capacitatea de a reflecta realități istorice de la începutul secolului al XX-lea. Astfel, 

plasată în acest spațiu, adolescența are capacitatea de a scoate în evidență atmosfera 

tumultuoasă a sfârșitului Imperiului Austro-Ungar și a perioadei imediat următoare. Din acest 

motiv am limitat perioada de timp la primele patru decenii ale secolului al XX-lea. Trecerea 

spre alte episoade marcante ale Europei Centrale ar însemna pătrunderea într-un proiect 

distinct și o perioadă de timp mult mai îndelungată rezervată cercetării. De asemenea, analiza 

literară se limitează la un număr redus de romane tocmai pentru a avea posibilitatea unei 

selecții adecvate temei, dar și pentru a ilustra teza noastră într-un mod cât mai elocvent. 

Partea teoretică, preliminară și auxiliară capitolelor literare, se axează pe încercarea de 

a oferi câteva soluții unor probleme esențiale. În primul rând, am încercat un răspuns unei 

întrebări ridicată încă de la începutul secolului al XX-lea, odată cu cercetarea lui Margaret 

Mead, Coming of Age in Samoa. Mai exact: este adolescența un fenomen universal sau este, 

mai degrabă, un construct psihosocial determinat de schimbările intense ale peisajului 

modern? Pe scurt, este adolescența o creație a modernității sau, folosind un ton mai moderat, 

sunt caracteristicile adolescenței augmentate de instabilitățile lumii moderne?  

Al doilea punct teoretic este născut din dorința de a demonstra că adolescența este o 

temă modernă și, în consecință, are chiar potențialul de a surprinde  caracteristici ale 
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modernității. Într-o abordare istorică, poate apărea următoarea întrebare, legitimă în contextul 

abundenței subiectului adolescenței, mai ales în domeniul psihologiei secolului al XX-lea: se 

poate vorbi despre adolescență în societățile preindustriale? În general, cercetarea 

adolescenței este simplificată și rezumată la identificarea originilor sale în perioada 

postindustrială. Cu toate că răspunsul corect ar părea să fie acesta, adolescența este un produs 

al modernității, dacă nu prin origine, cel puțin prin avântul primit atunci, perioada 

preindustrială vine să puncteze mai ales modul în care societatea premodernă se raportează la 

tineret și, implicit, la educație. 

 Până la analiza literară, ne-am mai oprit și asupra caracteristicilor Europei Centrale de 

la început de secol XX, tocmai pentru a evidenția atmosfera socială instabilă, propice 

abordării unei astfel de teme.  

Punctual, primul capitol teoretic reînvie problema propusă de Margaret Mead la 

începutul secolului al XX-lea: din punctul de vedere al antropologului american, adolescența 

este un construct social al epocii moderne. Biologicul contribuie într-o mică măsură la crearea 

vulnerabilității adolescenței. Lumea modernă sacadează viața de zi cu zi, atrage atenția 

Margaret Mead, deoarece responsabilitățile tinerilor nu sunt fluidizate, iar învățământul nu 

este capabil să pregătească adolescenții pentru adevăratele provocări cotidiene. Margaret 

Mead ajunge la o astfel de concluzie după o cercetare de teren în insulele Samoa, unde 

observă că o societate primitivă are capacitatea de a-și integra tinerii mult mai ușor, deoarece 

adolescenții sunt obișnuiți cu responsabilitățile casnice, cu momentele firești ale unei 

existențe umane, precum nașterea, moartea, boala. Perspectiva propusă de Margaret Mead nu 

este, desigur, una profund viabilă, încât ridică multe semne de întrebare referitoare la 

demersul antropologic al muncii sale de teren. Tocmai de aceea, am considerat că o clarificare 

a acestui subiect este necesară. Controversatul proiect antropologic este dezbătut în 

subcapitolul „Polemici constructive. Controversa Mead-Freeman”.  

 Cu toate că modernitatea proclamă descoperirea și evidențierea adolescenței ca vârstă 

separată, am considerat că o perspectivă istorică asupra adolescenței ar putea reprezenta un 

aport semnificativ la înțelegerea imaturității literare moderne. Al doilea capitol, „De ce avem 

nevoie și de umerii uriașului?”, propune o abordare istorică a adolescenței. O perspectivă 

completă și complexă asupra adolescenței atrage după sine o înțelegere a imaturității literare, 

mai apropiată de adevăratele sale valențe, deoarece evenimentele sociale se reflectă inevitabil 

în literatură.  

 Perioada cetăților antice deschide cel de-al doilea capitol. Redăm câteva lucrări 

selective care au alcătuit sursele bibliografice pentru acest capitol: Eyben, Emiel, Restless 
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Youth in Ancient Rome (1993), Kleijwegt, Marc, Ancient Youth. The ambiguity of youth and 

the absence of adolescence in Greco-Roman society (1991), Marrou, Henri-Irénée, Istoria 

educației în antichitate, Volumul I, Lumea greacă și Istoria educației în antichitate, Volumul 

II, Lumea romană (1997) sau Vidal-Naquet, Pierre, Vânătorul negru: forme de gândire și 

forme de societate în lumea greacă (1985). În principal, în Grecia antică pot fi identificate 

episoade razante, similare adolescenței moderne. Importanța acordată de greci educației, 

paideia, ar putea reprezenta un astfel de episod elocvent. Dar lipsa sistemului de învățământ 

centralizat și lipsa unui sistem de învățământ obligatoriu au dus la o inegalitate majoră în ceea 

ce privește numărul de ani de studiu, deoarece calitatea educației diferă de la individ la 

individ, în funcție de resursele financiare. Instituția efebiei suferă schimbări importante când, 

începând cu anii 119-118, sunt admiși și tineri care nu mai depindeau de rezidența în Atena. 

Atrași de popularitatea instituției efebiei, tinerii veneau din toate orașele Greciei, din Asia, din 

Siria, Tracia sau chiar de la Pontul Euxin, din Kyrene sau de la Roma. Pe de altă parte, 

popularitatea efebiei face ca instituția să se îndepărteze de rațiunile existenței sale, apărare 

teritorială, strictă pregătire militară pentru deservirea spiritului patriot. Efebia primește un aer 

de colegiu, unde tinerii au posibilitatea să dezvolte relații sociale. Problema financiară 

intervine din nou, deoarece numai copiii familiilor din clasele sociale superioare își permit să 

își educe tinerii în astfel de colegii. Trecând spre Roma antică, situația adolescenței nu este 

mult diferită. Perioada tinereții este și aici încărcată de rituri de trecere, ceea ce semnalează 

importanța acordată maturității în detrimentul oferirii unui prilej pentru cunoașterea de sine. 

Schimbarea togii corespunzătoare copilăriei, toga praetexta, cu toga virilis (toga virilă sau 

toga bărbăției) este un moment ritualic de marcare a adolescenței. Cu toate acestea, 

imaturitatea este marginalizată, deoarece vârsta adultă este cea căreia i se oferă încredere 

pentru expansiunea cetăților antice. 

 Peisajul Evului Mediu pare asemănător: incoerent față de tineri, sacadat, scindat de 

clase sociale și impregnat de gustul maturității. În definitiv, caracteristicile adolescenței, 

instabilitate, impuls, dorință de experimentare, identitate în formare, sunt în divergență cu 

societatea profund religioasă a Evului Mediu. Pe de altă parte, Evul Mediu profită de 

instabilitatea identitară a imaturității și transformă această perioadă într-una extrem de 

avantajoasă pentru convertirea religioasă. Chiar și în atmosfera cețoasă a Evului Mediu, 

izbucniri adolescentine pot fi marcate. Exemple sunt oferite de Donald Weinstein și Rudolph 

M. Bell  în celebra lucrare Saints and Society (1982). Astfel, pot fi identificate conflicte 

interne ale tinerilor cauzate de nehotărârea de a urma sau nu viața religioasă sau conflicte 

familiale, la fel, izbucnite din cauza alegerilor unei cariere laice sau religioase. De asemenea, 
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nu poate fi neglijat faptul că epoca medievală este responsabilă pentru înființarea primelor 

universități. Cu toate acestea, grupul de studenți nu este unul omogen din punct de vedere al 

vârstei pentru a se putea coagula într-o subcultură a adolescenței.  

 Vizibilitatea adolescenței devine mult mai pregnantă odată cu înaintarea spre epocile 

moderne. Imaturitatea, până în Secolul Luminilor, când atenția se îndreaptă și spre schimbarea 

raționamentelor pedagogice ultaautoritare, nu este decât o vârstă riscantă, capabilă să 

pericliteze ordinea socială. Creșterea demografică împreună cu atenția oferită educației sunt 

elemente care au scos adolescența din conul de umbră al secolelor anterioare. Ceea ce 

modernitatea mai punctează, esențial pentru tematica adolescenței, este dezvoltarea unei 

ramuri separate în psihologie, destinată vârstei imaturității. Sarah E. Chinn în Inventing 

Modern Adolescence (2009) inventariază o serie de factori responsabili pentru evidențierea 

adolescenței la început de secol XX. Imigrarea masivă pe continentul american, discordanțe 

de mentalitate dintre copiii aculturalizați și părinții încă înrădăcinați în teritoriul nativ, 

investirea banilor câștigați de adolescenți în activități de petrecere a timpului liber aduc 

schimbări în relația părinte-copil, dar creează și un mediu propice dezvoltării unei subculturi a 

adolescenței. Nu este surprinzător, deci, că adolescența ajunge să fie studiată ca ramură 

separată a psihologiei în Statele Unite ale Americii. Lucrarea lui Stanley Hall, Adolescence, 

its psychology and its relations to physiology, antropoly, sociology, sex, crime, religion, and 

education, (1904), deschide cercetarea științifică a adolescenței.  

 Tot în acest capitol am acordat atenție și riturilor de trecere, specifice societăților  

primitive, deoarece mare parte dintre romanele studiate propun exact pașii specifici unui astfel 

de rit: segregarea de social, marginalizarea (sau limen) și agregarea în societate. Prin urmare, 

personajele adolescente sunt izolate sau separate de societate într-un spațiu marginal (internat, 

zonă rurală, izolat în propria locuință), unde, pe cont propriu sau ghidați de personaje mature 

excentrice, ajung să trăiască experiențe decisive pentru existența viitorului adult. De 

asemenea, studii dedicate riturilor de trece apar, la fel ca cele despre adolescență, la începutul 

secolului al XX-lea. 

 Următorul capitol, anterior analizei literare, urmărește apropierea temei adolescenței 

de zona central-europeană. Acum caracteristicile adolescenței sunt dezbătute în funcție de 

caracteristicile zonei de centru ale Europei. Sau, cu alte cuvinte, sunt expuse argumente cu 

privire la necesitatea studierii toposului imaturității în context central-european. Ipoteza, 

prezentată și la începutul „Rezumatului”, este evidențiată și argumentată în acest capitol: 

adolescența literară merită investigată în spațiul central-european, deoarece are capacitatea de 

a sublinia însăși atmosfera acestei zone culturale. Apelând la caracterul ambivalent al 
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modernității, se poate ușor observa ambiguitatea care pledează în jurul celor două concepte de 

interes pentru prezenta teză: Europa Centrală și adolescența. În primul rând, ambiguitatea 

persistă atunci când limitele geografice ale Europei Centrale și ale adolescenței sunt aduse în 

discuție. Granițele geografice ale Europei Centrale sunt dificil de stabilit, întrucât depind de 

influențele culturale și politice. Prin urmare, Europa Centrală înfățișează mai mult o zonă 

mentală, decât un spațiu geografic atent conturat. De cealaltă parte, nici adolescența nu poate 

fi încadrată în limite de vârstă fixe. În The Gale Encyclopedia of Childhood and Adolescence 

(1997) adolescența este descrisă ca un stagiu de vârstă al ambivalenței prin excelență. De 

asemenea, identitatea ambivalentă a Europei Centrale se încadrează în peisajul modernității 

echivoce. Vechiul Imperiu Habsburgic, reper cultural semnificativ, poate fi perceput ca o zonă 

idilică, o lume a popoarelor, a multietnicității, a multiconfesionalității. Răsunetul național 

modern afectează însă Imperiu Austro-Ungar de la începutul secolului al XX-lea, iar 

identitatea în acest spațiu devine și ea problematică. În cealaltă parte, perioada adolescenței 

este o îndelungă luptă pentru conturarea identității. Nu este surprinzător faptul că termenul 

„criză de identitate” în contextul adolescenței apare pentru prima dată în Europa Centrală și 

aparține lui Erik Erikson. 

 Capitolele următoare vor fi dedicate romanelor central-europene care propun tema 

adolescenței sau folosesc motivul adolescenței pentru a ilustra prezența impulsului imaturității 

în acest spațiu cultural. 

 Robert Musil, prin Rătăcirile elevului Törless (1906), deschide partea a II-a destinată 

analizei literare.  La o primă vedere, nu este surprinzător faptul că Musil alege tema 

adolescenței pentru primul său roman. Totuși lumea ideală a lui Musil, Kakania, caracterizată 

la rându-i de ambivalență, inconsecvență, instabilitate, este prefigurată de atmosfera agitată a 

adolescenților din compania lui Törless. Prin urmare, Kakania se intersectează cu tema 

imaturității, prin nevoia sau necesitatea de abandonare a trecutului, așa cum și adolescența 

pledează pentru prioritatea noului. 

 Situația inițială a romanului ar putea păreau una predictibilă: Törless, un adolescent 

dintr-o familie respectabilă, este trimis să studieze la o școală militară prestigioasă. Tonul de 

la începutul romanului nu prefigurează atmosfera tumultuoasă. Törless, personajul principal, 

pare un adolescent docil, pentru care despărțirea de familie este dificilă. Imaturitatea 

adolescentului se va schimba într-o impulsivitate necesară pentru autocunoaștere. Cercul de 

prieteni al adolescenților, format din elevi cu o reputație îndoielnică, va aduce experiențe 

brutale, violente, dar necesare pentru maturizarea protagonistului. Cei trei adolescenți, 

Beineberg, Reiting și Basini, parte din grupul lui Törless, sunt personaje auxiliare devenirii 
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personajului principal. Pe scurt, Basini devine corpul experimental al celor trei în urma 

descoperirii furtului unei sume de bani. Adolescenții îl supun unui tratament violent, lăsând 

cale liberă instinctualității. Imaturitatea își spune, astfel, cuvântul, exploatarea și 

marginalizarea celui slab este evidențiată prin situația degradantă în care Basini ajunge.  

 Următorul studiu de caz este dedicat lui Witold Gombrowicz, mai exact, romanului 

Ferydurke (1937). Chiar dacă în cazul lui Witold Gombrowicz se remarcă o detașare de zona 

central-europeană, imaturitatea ca temă literară este un subiect reprezentativ pentru această 

zonă culturală sau, mai exact, pentru perioada primelor decenii ale secolului al XX-lea. Tema 

imaturității propusă de Gombrowicz se diferențiază de celelalte abordări, deoarece miza 

folosirii adolescenței nu mai este una socială, ci literară. Imaturitatea este aici, mai degrabă, 

un concept literar, decât o temă simbolică pentru a realitate istorică sau socială. Romanul 

Ferdydurke este mai mult un experiment, decât un roman, o încercare de a pune în practică 

obsesia imaturității.  

 Pe scurt, Ferdydurke aduce în prim plan încercarea lui Józio, aflat în plină maturitate, 

de a se afirma ca scriitor. Începutul carierei sale se află sub semnul unei dileme: ar trebui să 

urmeze conformismul criticilor sau ar trebui să se lase cuprins de libertatea creativității 

absolute. Lupta dintre maturitate și imaturitate, superior și inferior este redată prin amintirea 

adolescenței lui Józio. Catalogată ca un bildungsroman, scrierea propune un parcurs invers 

celui unui roman convențional al inițierii. Personajul principal, Józio, nu pornește dinspre 

imaturitate spre maturitate, ci dinspre maturitate spre imaturitatea, punctul țintă fiind tocmai 

imaturitatea. 

Un următor cuvânt îl va avea Sándor Márai prin romanul Revoltații (1932), roman încă 

netradus în limba română. Opera este remarcabilă nu datorită unor personaje bine conturate 

sau a unui fir narativ complex. Este inedit felul în care Sándor Márai alege să vorbească 

despre atmosfera Primului Război Mondial: într-un mod imatur, hilar și printr-o atmosferă 

fabuloasă. „Societatea fără de tați”, „the Fatherless Society”, după cum este numită de 

Maureen Healy, în Vienna and the Fall of the Habsburg Empire (2004), este evidențiată prin 

acțiunea unor adolescenți care aleg să trăiască într-o casă izolată, la țară, spațiu prielnic pentru 

crearea propriilor reguli. Lumea izolată a adolescenților rămași fără autoritate paternă este 

limitată la câțiva membri, printre care și doi adulți. Însă adulții care reușesc să pătrundă în 

lumea adolescenților nu sunt personaje ordinare, întâmplătoare; sunt privilegiate doar pentru 

că pot empatiza cu nevoile tinerilor din acel moment. 

Romanul lui Joseph Roth, Marșul lui Radetzky, nu se limitează strict la personaje 

adolescente, precum cele anterioare. Dimpotrivă, opera lui Roth prezintă și personaje aflate la 
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vârsta senectuții. De aceea, romanul, la o primă vedere, ar trebui evitat într-o lucrare despre 

adolescență. Totuși folosirea simbolisticii imaturității, prin personajele adolescente ale 

romanului, are o importanță capitală pentru înțelegerea globală a textului.  

  Descifrarea simbolisticii romanului este posibilă numai printr-o atentă analiză a  

generațiilor familiei Trotta. După bătălia glorioasă de la Solferino, unde reușise să salveze 

viața împăratului Franz Joseph, Joseph Trotta obține gradul de căpitan, cea mai înaltă 

distincție – Ordinul Maria Tereza – și un titlu de noblețe, primind și titulatura de „căpitanul 

Joseph Trotta von Sipolje”. Joseph Trotta, primul membru al familiei, va fi o prezență 

constantă în roman, dar nu o prezență fizică, ci una spirituală. Bătrânul Trotta reprezintă de 

fapt, simbolic, însăși vechea tradiție habsburgică. Frustrarea arătată mai târziu de căpitanul 

von Trotta, violența sa, neputința de a mânui situația familiei, paralizia socială, mai ales din 

interiorul familie, reprezintă, de fapt, situația imperiului multinațional în pericol de decimare.  

A doua generație, reprezentată de fiul căpitanului, este caracterizată de resemnare. 

Prefectul Trotta nu se implică în armată și nu se va mai remarca prin nicio vitejie sau prin 

patriotism. Carl Trotta, nepotul căpitanului, va încheia romanul într-un mod ironic, dar și 

absurd. Într-o primă etapă, dorește să renunțe la armată, iar apoi, odată ce Imperiul său se 

apropie de final, prin moartea împăratului, decide să se sinucidă, lăsându-se răpus de 

gloanțele războiului. Lupta pentru patrie și curajul ostășesc nu își mai au rostul într-o lume 

aflată în schimbare. Odată cu dispariția familiei Trotta se încheie și existența Imperiului 

Austro-Ungar. Ambele nu se mai regăsesc într-o lume modernă, guvernată de individualism. 

Kostolányi Dezsö, prin opera Din povestirile lui Esti Kornél (1933), se apropie de 

viziunea lui Gombrowicz: imaturitatea, prin instinctul și impulsivitatea sa creatoare, este 

singura posibilitate pentru a ajunge la o creație artistică veritabilă. Scriitorul propune un corp 

ficțional scindat în două conștiințe diferite, dar complementare. Prin urmare, naratorul 

primului capitol încearcă să-și convingă publicul de existența prietenului său Esti Kornél, un 

individ care îi seamănă dubios de mult, dar care are o reputație îndoielnică. Începuturile 

prieteniei lor se „pierd în negura preistorică a ființării”. Ipoteza pretinsă de narator, existența 

unui al doilea personaj, este permanent pusă la îndoială de astfel de inserții speculative. 

Naratorul ar dori să își continue cariera literară, dar resimte pierderea prietenului din copilărie 

ca pe o imposibilitate de a-și mai găsi inspirația și frenezia creatoare. Chiar dacă este intrigat 

de comportamentul atipic al prietenului său nesupus regulilor sociale, știe că este singurul 

care poate să îl scoată din amorțire. Mai mult, ieșind din sfera ficționalului, întreaga 

intersecție identitară trimite și spre o a treia prezență, spre cea a adevăratului scriitor, deoarece 

data de naștere a lui Esti Kornél este aceeași cu cea a lui Kostolányi Dezsö: 29 martie 1885.  
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Și în romanul Din povestirile lui Esti Kornél, adolescența trebuie urmărită pe două căi. 

În primul rând, este relatată și adolescența lui Esti Kornél, dar poate mai important decât 

vârsta efectivă a adolescenței este păstrarea spiritului imatur al personajului. Cuvintele 

naratorului pot rezuma întreaga idee a romanului: „Eu am adunat, tu ai risipit, eu m-am 

însurat, tu ai rămas celibatar, eu îmi ador poporul și limba, numai aici, acasă, pot să respir și 

să trăiesc, pe când tu, hoinar mondial, zbori deasupra națiunilor, liber, trâmbițând revoluția 

eternă. Fără tine sunt gol și mă plictisesc. Ajută-mă, altfel mă prăpădesc.” Strigătul de ajutor 

al naratorului se resimte ca un ecou în întreg romanul, chiar dacă nu va mai fi rostit explicit. 

Din nou, prin influența elementelor autobiografice, strigătul lui Esti Kornél ar putea fi chiar 

avertismentul scriitorului: prăpădul literar poate surveni în urma pierderii nebuniei creatoare 

specifică imaturității. 

 Un ultim cuvânt îl va avea M. Blecher prin romanul Întâmplări din irealitatea 

imediată (1937). Prezența lui M. Blecher poate fi considerată una discordantă din două puncte 

de vedere. În primul rând, scriitorul, născut în Botoșani, se află la limitele încadrării în 

literatura central-europeană. Cu toate acestea, Europa Centrală nu ține de o realitate 

geografică atent delimitată. Europa Centrală este, în principal, un spațiu mental, coagulat 

printr-o atmosferă recognoscibilă și printr-o serie de obsesii recurente. Nici aici adolescență 

nu este o temă a unui bildungsroman clasic, preocupat de maturizarea victorioasă a eroului 

principal. Întoarcerea în timpurile imaturității înseamnă o întoarcere spre sine, o încercare de 

autoanaliză și un efort de a înțelege și de a accepta un destin greu de descifrat. Prin urmare, 

adolescența tumultuoasă prezentată de Blecher și rădăcinile evreiești ale familiei trimit spre 

același peisaj central-european. În al doilea rând, Întâmplările... pot cu greu fi scoate de sub 

influența autobiografică, iar tragismul destinului scriitorului îl delimitează de ceilalți autori. 

Comprimarea trăirilor lui Blecher într-o existență de 29 de ani a avut drept rezultat dorința de 

autoanaliză, mai mult decât o analiză a atmosferei culturale exterioară sinelui, așa cum se 

întâmplă în celelalte romane.  

 Pe lângă întoarcerea naratorului în trecut, spre copilărie și adolescență, imaturitatea 

mai poate fi privită și dintr-un alt unghi. Cititorul interesat de opera lui Blecher este conștient 

de destinul scriitorului și de influența autobiografică din romane. Puterea de a trece cu 

luciditatea sau, mai degrabă, cu o hiperluciditate, peste încercarea sorții, refularea în scris și 

literatură, corespondența vie a scriitorului țin tot de o abordare imatură a vieții. O analiză 

matură, concretă a faptelor, a bolii, a repercusiunilor sale ar duce spre o paralizie socială și 

creativă. În consecință, literatura se transformă într-o alternativă dezirabilă, o irealitate creată 

cu ajutorul unei imaturități ironice și autoironice. 
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 În concluzie, lucrarea de față și-a propus resuscitarea literaturii central-europene, 

uneori amorțită din cauza presiunii prezentului, dar nu uitată sau epuizată. Astfel, prin 

prezenta teză, ne-am dorit să aducem argumente cu privire la caracterul maleabil și complex 

al ficțiunii central-europene, fapt evidențiat de vastele oportunități tematice și interpretative 

propuse. În acest caz, adolescența central-europeană, o temă literară nediscutată într-un studiu 

separat  până în momentul de față, oferă noi perspective asupra Europei Centrale. Prin urmare, 

adolescența poate fi privită ca o temă comună, la o primă vedere, abordată de o literatură 

adesea îndreptată spre romane ale inițierii și spre lectori adolescenți. Transpusă într-un 

context central-european, adolescența primește noi valențe. Prin caracteristicile sale, 

ambivalență, probleme identitare, vârstă mediană, caracterul de in-betweeness, adolescența 

are capacitatea de a surprinde însușirile sau atmosfera central-europeană. Desigur, nu ne 

dorim să punctăm un punct final fără necesitatea de a mai fi completat și îmbunătățit. De-a 

lungul cercetării am ales atent opere ficționale care pot fi ilustrative pentru ipoteza de lucru. 

De aceea, o revizuire a operelor literare, chiar o extindere a perioadei de timp, după 1940, ar fi 

binevenită. Tocmai modul armonios în care tema adolescenței s-a împletit cu zona central-

europeană ne determină să privim cu încredere spre viitoare  lucrări conexe. 

 

 

CUVINTE CHEIE: Europa Centrală, literatură, adolescență, identitate, perspectivă istorică. 
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