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După ce absolvă Facultatea de Filologie a 
Universităţii din Bucureşti (1965), Ovidiu 

Ghidirmic este repartizat profesor de limba şi 
literatura română la Centrul Şcolar Agricol din 
Calafat. Ocupă pentru doi ani postul de referent 
literar la Teatrul Naţional din Craiova (1966–
1967), iar din 1967 şi până în anul 1974 lucrează 
ca redactor la revista „Ramuri” unde susţine, 
alături Al. Piru şi Adrian Marino, partea de 
critică literară a revistei, semnând articole şi 
studii asupra unor personalităţi ale culturii şi 
literaturii noastre. Din august 1974 şi până în 
februarie 1975 este redactor la Editura Scrisul 
Românesc, apoi bibliotecar principal la Biblio-
teca Judeţeană „Aman” (1975–1980) şi în cele 
din urmă cercetător la Centrul de Ştiinţe Soci-
ale Craiova al Academiei Române şi profesor la 
Facultatea de Litere unde i se încredințează şi 
conducerea de doctorate. Îşi susține doctoratul 
sub îndrumarea profeso-
rului universitar George 
Sorescu cu teza Moștenirea 
prozei eminesciene, publi-
cată la Scrisul Românesc 
în 1996.

Debutează editorial cu 
eseul monografic Camil 
Petrescu sau patosul luci-
dităţii (Scrisul Românesc, 
1975), aşezat sub semnul 
rigorii, care controlează 
inventivitatea în interpre-
tare, devenind, progresiv, 
un procedeu prin care autorul operează la 
nivel stilistic, estetic, ideatic. Definit chiar de 
autor „un eseu interpretativ”, volumul dedicat 
lui Camil Petrescu nu vizează realizarea unei 
monografii, concentrându-se asupra unor 
aspecte esenţiale ale gândirii şi creaţiei prozato-
rului, adoptând formula naraţiunii în expunerea 
„ideilor”, propunându-şi o atitudine, de multe 
ori, polemică. În aceasta constă şi originalitatea 
studiului, brodând cu graţie noi linii definitorii 
în jurul figurii complexe a poetului, prozato-
rului, dramaturgului, eseistului, şi publicistului 
Camil Petrescu. Această formulă, nu lipsită de 
curaj, va fi mai puţin folosită în volumele urmă-
toare şi în articolele de critică literară publicate 
în presă, în care Ov. Ghidirmic apare poziti-
vist, uşor înclinat spre exaltare în comentariul 
şi discursul critic, dispus să accepte, uneori, cu 

entuziasm, creaţia unor autori aflaţi încă la înce-
puturile activităţii lor literare.

În studiul dedicat lui Camil Petrescu, Ov. 
Ghidirmic urmăreşte, paralel cu existenţa scri-
itoricească a acestuia, pe aceea de teoretician, 
deschizând volumul cu un capitol în care, situ-
ându-l în epocă, aduce în atenţie polemicile lui 
cu Tudor Vianu, Eugen Ionescu, G. Călinescu, 
Eugen Lovinescu. Dacă Lirism și o organici-
tate este prezentarea creaţiilor poetice ale lui 
Camil Petrescu – insistând pe „idee”, „imagis-
tică”, „prozaic” – capitolul axat pe dramaturgie 
(Modalitatea estetică a teatrului) are unitate, des-
făşurare amplă dar structură sintetică, marcat 
de multe accente interpretative personale. În 
secţiunea Publicist și critic, autorul surprinde 
ipostaze interesante ale publicistului Camil 
Petrescu, „oscilând între polemică şi pamflet 
de idei”, adoptând un stil direct, plin de vervă. 

În eseul monografic Zaharia Stancu sau 
interogaţia nesfârșită (1977), cel mai temeinic 
studiu dedicat autorului Pădurii nebune, Ov. 
Ghidirmic intenţionează, cum mărturiseşte 
în Argument, o privire globală asupra operei 
lui Zaharia Stancu, în semnificaţiile ei majore, 
asupra unor aspecte din viaţa prozatorului, 
pe care îl consideră un scriitor de „cunoaş-
tere” şi mai puţin unul de „pitoresc”. Volumul 
cuprinde într-o Addenda bibliografia operei, a 
traducerilor şi referinţelor critice, monografia 
sa realizând, în special, o poziţionare în timp, în 
categorii şi genuri literare, disocieri sau corelaţii 
cu alte opere, ecouri şi definiri ale creaţiilor lui 
Zaharia Stancu. Comentariul critic gravitează în 
jurul „romanului lui Darie”. Structura, tehnica, 
maniera în care este construit discursul liric sunt 
de factură clasică, metodele moderne părând să 

nu-l tenteze pe critic. 
Ca toate cărţile sale anterioare, Poeţi 

neoromantici (1985) debutează cu Expli-
caţii preliminare, în care autorul îşi expune 
intenţii, formule critice, procedee folosite 
şi crezuri artistice pe care se fondează uni-
versul conceptual. Urmărind relevarea unui 
„romantism permanent” în opera unor poeţi 
contemporani, comentată şi ea din unghiul 
romantismului tipologic, volumul cuprinde 
analize interesante, a căror substanţă este 
esenţializată în chiar titlul capitolelor. 

Volumul are amplitudine şi originalitate, 
ocupându-se de aspectele „neoromantice” în 
creaţiile lui Arghezi, Blaga, G. Călinescu, Emil 
Botta, N. Labiş, de „resurecţia baladei” la Radu 
Stanca, de „prerafaelitismul” lui Nichita Stă-
nescu, de „vocaţia sintezei” la Al. Philippide, 
ori saltul „de la mit la contemporaneitate” al lui 
Eugen Jebeleanu şi încheind cu un „neoroman-
tic retoric şi grandilocvent”: Adrian Păunescu.

Dintre volumele care au urmat mențio-
năm în primul rând pe cele două 
publicate sub genericul Pro domo 
(Scrisul Românesc, 2013), legate 
structural, care cuprind tablete şi 
eseuri apărute în presa literară, 
cu deosebire în Scrisul Româ-
nesc, la rubrica „Confruntări”: 
Eseuri morale, filosofice și literare; 
Stilurile fundamentale; Scriitori și 
critici, Eminesciana. Eminesciana 
(2016) este rodul preocupărilor 
lui Ov. Ghidirmic timp de peste 
două decenii când susține un 
curs Eminescu la Facultatea de 

Litere, foarte apreciat de studenți. Cartea nu 
suferă de „didacticism”, deşi o doză de didac-
ticism superior este inerentă oricărui demers 
critic – cum însuşi autorul recunoaşte – propu-
nându-şi să instruiască, nu numai să descifreze 
semnificațiile operei. Autorul face mai întâi o 
prezentare generală a operei eminesciene apoi, 
pe secțiuni – poezia, proza, publicistica şi des-
chiderea spre universalitate, raporturile lui 
Eminescu cu clasicismul antic, cultul pentru 
Shakespeare şi complexul hamletian. Invocând 
autenticitatea, criticul susține că l-a căutat pe 
„Eminescu cel adevărat”. 

Ultima sa carte, Orientări hermeneutice 
(Scrisul Românesc, 2017), lansată la Târgul 
de carte Gaudeamus de anul acesta, priveşte 
Hermeneutica, unul dintre conceptele sale obse-
dante prin care şi-a structurat activitatea, alături 
de alte două concepte, romantismul şi fantasti-
cul, dezvoltate în volumul Concepte critice pe 
care l-a publicat în 2008 la Scrisul Românesc. 
De fapt, autorul reia cele trei concepte, roman-
tismul, fantasticul şi hermeneutica, din volumele 
sale anterioare, inclusiv din cel din 2014 (Con-
fruntări critice. Teoria și practica hermeneuticii) 
apărut la editura Academiei Române.

Prin dispariția lui Ovidiu Ghidirmic 
rămâne un gol în literatura română, mai ales 
în spațiul matrice al Olteniei, unde criticul s-a 
manifestat cu autoritate şi anvergură. ■

Ovidiu Ghidirmic

La finalul Colocviilor Scrisul Românesc cu tema Puterea cuvintelor, 2015








