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Pe 22 octombrie 1907, într-o familie de vechi dobrogeni din 
Constanța, se naște Cella Marcoff, cunoscută publicului 
românesc sub pseudonimul Cella Serghi. În cadrul criticii 
românești, se consideră că „Cella Serghi este o scriitoare 
raportabilă «psihologismului interbelic», reprezentat la noi de 
Ticu Archip, Henriette Yvonne Stahl, Lucia Demetrius, Sanda 
Movilă, Cella Delavrancea, Ioana Postelnicu ș.a.”1 Trebuie 
însă menționat că această clasificare grosso modo este pusă în 
discuție de autoare, pe bună dreptate, deoarece romanul său 
de debut, Pânza de păianjen, este publicat în 1938, cu numai 
un an înaintea declanșării celui de-Al Doilea Război Mondial. 
Astfel, prin comparație cu romane precum Tinerețe (1936) al 
Luciei Demetrius sau cu primele volume din Ciclul Hallipilor 
de Hortensia Papadat- Bengescu, Cella Serghi nu are avantajul 
unui context social și politic favorabil la debut.

Sintagma „psihologism interbelic” apare de multe ori însoțită 
de evidente conotații ironice, făcându-se astfel o încadrare 
superficială a autoarelor, corelându-se literatura produsă de 
acestea cu „tendințele” acelor decenii. Totuși, lucrurile nu 
sunt atât de simple, iar miza literaturii feminine este mult 
mai mare, mai ales dacă luăm în calcul situația perioadei din 
punct de vedere politic și social. Această miză, reprezentată 
de emanciparea statutului femeii, este urmărită cu îndârjire 
de toate aceste scriitoare, fiind o nouă etapă în cadrul 
curentului feminist românesc. Însă critica literară acordă 
acestei trăsături comune un cu totul alt înțeles, reducând-o la 
o simplă lipsă a originalității. Literatura prozatoarelor de după 

1920 este tratată mai ales prin prisma unui „spirit de echipă”, 
iar „solidaritatea de ton și de mentalitate se referă nu atât la 
inițiativele originale, cât la o anumită rutină. E ceea ce observa 
Pompiliu Constantinescu. (...) «literatele scriu cu nervii și 
exprimă un lirism visceral, deghizat sub întâmplările atâtor 
eroine, sau acordat la prima persoană.»”2

Observațiile referitoare la această „tematică prea înrudită” 
a autoarelor vremii apar constant, demonstrând o reală iritare 
la adresa literaturii produse de reprezentante ale filonului 
feminin. De multe ori, operele scriitoarelor sunt introduse 
laolaltă și comentate împreună, în capitole foarte scurte, 
pe când analiza dedicată romanelor lui Camil Petrescu, de 
exemplu, caută să trateze romanele acestuia într-o manieră 
cât mai completă. Nu numai critici ai vremii, ci și unii critici 
contemporani afișează o atitudine prin care par a face o 
concesie acestui compartiment al literaturii: astfel, criticul 
Eugen Negrici susține: „Admitem, totuși, că, în privința 
scriitoarelor interbelice (și poate numai a acestora), se 
poate invoca o anume conjuncție fericită a astrelor care a 
făcut atractivă lumea literaturii lor.”3 (s.m. – A.V.) Există aici 
sugestia faptului că în orice altă perioadă, această „tendință” 
a acestui „alt concept confuz, deci comod și util”4– literatura 
feminină– nu ar fi avut priză la public. Acest „spirit de echipă” 
ar trebui privit, în schimb, ca aflat în același spirit cu noțiunea 
de solidaritate feminină și de acțiune colectivă care apar la 
Simone de Beauvoir, figură emblematică pentru feminismul 
francez, deoarece a reușit să articuleze primul punct de vedere 
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referitor la problemele femeilor din Franța. Odată cu Al doilea 
sex, se declanșează al doilea val feminist francez. Pendularea ce 
se naște desparte un nimic punctat de rare momente de revoltă 
și momentul Simone de Beauvoir, ce aduce o totală depășire a 
ideologiilor care îngrădeau femeile, le limitau și defineau existența 
și acel raison d’être în parametri rigizi și înguști, modelați în 
jurul figurii ordonatoare a bărbatului. Beauvoir atrage atenția, 
în 1949, asupra lipsei totale a solidarității între femei, și împinge 
înțelegerea tuturor cititorilor săi înspre următorul aspect: 
până când nu va fi contestat statu-quoul existent, până când 
femeia nu se va postula pe sine însăși ca Subiect, privindu-și 
existența din interiorul propriei existențe, fără internalizarea 
unor raționalizări masculine, și până nu va exista o revoluție 
în înțelegerea a ceea ce presupune mai exact existența ca ființă 
umană, lucrurile nu se pot schimba.

 Cât despre Serghi, ea afirmă următoarele: „Despre formula 
«literatură feminină»? Cred că nu există o asemenea literatură... 
Nici surorile Brontë, nici Margaret Mitchell, nici Hortensia 
Papadat-Bengescu, nicio scriitoare cu adevărat mare n-a scris 
«literatură feminină», în sensul peiorativ pe care-l are această 
formulă.”5 Chiar Eugen Lovinescu, „mereu curtenitor cu femeile, 
în stilul galanteriei de modă veche a începutului de secol”, notează 
că „literatura nu e în genere o vocație feminină, ci bărbătească.”6 
Aceste excepții, care sunt cumva îngăduite în rândurile scriitorilor 
bărbați, apar în lumea literară și trezesc interesul prin noutatea 
perspectivei pe care o aduc: „Din generația tânără care apare la 
Sburătorul în ultima perioadă, în jurul anului 1935 și după aceea, 
trei «siluete feminine» au reținut în special atenția lui Lovinescu: 
Lucia Demetrius, Ioana Postelnicu și Cella Serghi.”7 O posibilă 
explicație a acestui fenomen ar fi că femeia nu era privită drept 
producătoare de cultură: „Cu foarte puține excepții, cultura de 
până acum este creație bărbătească. Femeile există în această 
cultură mai degrabă ca proiecții, ca umbre, căci ele nu s-au 
povestit, ele nu s-au numit, ci au fost numite, ele nu s-au definit, 
ci au fost definite, ele nu și-au găsit locul, ci locul le-a fost găsit.”8 
Singur Mihail Sebastian pare să reușească a face o constatare 
justă și „tot într-o Notă la un roman feminin (1936), remarca lipsa 
frivolității și gravitatea literaturii scrise de femei: «Pare curios, 
dar femeile aduc în literatură un plus de gravitate, ce contrazice 
prejudecățile noastre despre ușurința lor.»”9

Tocmai de aceea, scopul articolului de față este încercarea 
unei reevaluări pertinente a debutului literar al Cellei Serghi; 
pentru aceasta este necesară „o abordare nediscriminatorie, 
netendențioasă, care să nu mai izoleze așa-numita literatură 
feminină în expeditive capitole-ghetou destinate exclusiv 
autoarelor – ca în Istoria lui G. Călinescu, dar și ca în sintezele 
istoricilor de după el (Ov. S. Chrohmălniceanu, I. Negoițescu 
sau Dumitru Micu), ci să le (re)integreze firesc pe autoare– în 
funcție de formula adoptată, de Weltanschauung, de afinități 
livrești etc.- într-un flux al istoriei (și al vieții literare) la care, 
de altminteri, au participat nu separat, ci alături de confrații 
lor scriitori.”10 (s.a. – B.B.C.)

În literatura de specialitate există, într-adevăr, studii 
serioase11 care se ocupă de operele prozatoarelor noastre, însă 
trebuie să recunoaștem că numărul lor este incomparabil 
mai mic față de cel al studiilor dedicate sectorului masculin 

al aceleiași perioade. Adevărul este că „literatura minoră”, 
produsă de femei, a fost deseori înghesuită în capitole 
expeditive, criticii ratând șansa explorării potențialului său 
valoric și inovativ. Ca urmare, opțiunea pentru literatura 
Cellei Serghi își găsește motivația în faptul că, la rândul 
său, aceasta este tratată ca aparținând mai degrabă unui 
„compartiment” marginal al literaturii interbelice, cu toate că 
Pânza de păianjen se remarcă încă de la început, iar în timp 
dobândește un statut aparte în cadrul literaturii noastre, 
neegalat până la momentul actual de altă autoare, statut 
datorat succesului înregistrat în rândul publicului ce a avut 
ca urmare numeroase reeditări. Remarcăm necesitatea de a 
evidenția contribuția adusă literaturii române moderne de 
către Cella Serghi, întrucât considerăm că opera sa a „suferit” 
de multe ori datorită unei inexplicabile treceri cu vederea 
a criticii literare, în aceeași măsură în care autoarei i-au 
fost făcute imputări cel puțin nedrepte. Există, în privința 
literaturii produse de scriitoarea din Constanța, și mai ales 
când vine vorba de Pânza de păianjen, un paradox ce nu 
poate rămâne neobservat: admirația și recunoașterea oferită 
de către public acestui roman este invers proporțională cu 
atenția oferită de către critica literară. Totodată, apropierea 
scriitoarei de Camil Petrescu și Mihail Sebastian a dus automat 
la un inevitabil șir de răutăți și mici răzbunări: „Toți dușmanii 
acestor importanți scriitori au tăbărât pe cartea mea, astfel că, 
în prima recenzie ce mi-a fost făcută (în Timpul, nu s-a spus 
un cuvânt despre roman, în schimb, pe trei coloane, s-a vorbit 
cu venin, despre manșeta cu care apăruse cartea și pe care 
scria «Liviu Rebreanu, Camil Petrescu și Mihai Sebastian au 
recomandat editurii acest roman»).”12

Din toate motivele enunțate anterior, este evident că poziția 
scriitoarei în literatura română este una ingrată. Lucrarea de 
față are în vedere și o interogare a canonului în privința sa; de 
asemenea, prin comentariile incluse, articolul se dorește a fi un 
punct de plecare în deschiderea unor noi posibilități de analiză 
în contemporaneitatea criticii literare românești. Încă de la 
primele pagini ale cărții scrise de către Burța-Cernat, aflăm 
că „un discurs asupra scriitorilor marginali nu presupune 
obligatoriu o contestare canonică. A scrie o sinteză de istorie 
literară (sau o istorie-parțială ori globală-a unei literaturi) 
în care să fie înglobați și autorii de rang secund ori terț, nu 
implică în mod necesar o supraevaluare a acestora. Termenul 
de «istorie a literaturii» și termenul de «canon» se suprapun 
doar în parte: canonul este, prin definiție, restrictiv, limitat 
la valorile mari (...); în timp ce istoria literaturii selectează și 
valorile de al doilea și al treilea plan și nu se definește numai 
ca sumă de individualități (de opere individuale de excepție), ci 
în mod esențial ca narațiune care dă seama despre fenomene, 
contexte, tectonici, relații.”13 În timp ce opinia formulată 
mai sus este validă, în cazul Cellei Serghi această interogare 
apare ca fiind necesară, deoarece existența sa, ori a Pânzei de 
păianjen, a fost uneori pusă sub tăcere cu totul, negându-i-
se, astfel, orice merit literar, oricât de insignifiant ar fi putut 
părea a fi. Situația în cauză este reprezentată de apariția 
lucrării monumentale din anul 1941, Istoria literaturii române 
de la origini până în prezent, în care George Călinescu „nu-
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i acordă Pânzei de păianjen nici chiar «onoarea» unui articol 
demolator (pe care Luciei Demetrius nu i-o refuză totuși...), nu 
va scrie de altfel niciodată niciun rând despre această autoare; 
în Istoria literaturii române de la origini până în prezent Cella 
Serghi nu figurează nici măcar în enumerări.”14 Călinescu nu 
se sfiește să o „sară” pe Serghi, anulându-i din condei orice 
valoare posibilă într-o scrisoare trimisă lui Al. Rosetti.15

În ultimul interviu pe care îl acordă înainte de a muri, 
referitor la acest subiect, Cella Serghi face referire la orgoliul 
lui Călinescu și descrie obiceiul acestuia de a merge la librăria 
Alcalay pentru a urmări câte exemplare din Enigma Otiliei și 
câte din Pânza (romanul care, credea el, îi face concurență) 
se vindeau zilnic.16 Se poate observa cât de ușor a fost 
trecută cu vederea această mare nedreptate de către critica 
românească în momentul în care se pune mai mult accentul 
pe „domeniul anecdotic” (folosind cuvintele lui Burța-Cernat) 
al explicației pe care Cella Serghi o oferă decât evenimentului 
în sine. Aceasta nu a fost unica „scăpare” a criticului, Camil 
Petrescu sau Mihail Sebastian exprimându-și la rândul lor 
nemulțumirea față de subiectivitatea excesivă a acestuia. 

Cu toate acestea, în epocă scriitoarea era percepută ca fiind 
arogantă, mereu nemulțumită și gata de a se plânge de lipsa 
de apreciere a criticilor.17 Cel puțin, aceasta este imaginea 
autoarei din perspectiva majorității criticilor contemporani, 
cu câteva excepții notabile, precum Doina și Ilie Rad, ale căror 
volume încearcă să se apropie mai mult de figura Cellei Serghi 
și să desprindă eticheta de „frivolă”, de „cochetă” cu care a fost 
asociată excesiv.

Preliminarii
La data la care Cella Serghi debutează, literatura produsă 
de către autoare este întâmpinată cu observații seci ce o 
cataloghează ca fiind în mod necesar o proză subiectivă, 
departe de a fi desăvârșită, deși reușește să aducă notabile 
inovații. Inevitabil, însă, prozatoarele și „toate creațiile lor 
literare aveau să fie încadrate, forțat și ca reflexie a mentalității 
vremii, într-o categorie artificială și adesea depreciativă, 
aceea a «literaturii feminine». «Puține sintagme au avut parte 
de mai multă neîncredere, condescendență, zeflemea, decât 
aceea de literatură feminină.»”18

Imediat după absolvirea Bacalaureatului, Cella îl cunoaște 
pe Camil Petrescu la ștrandul Kiseleff. Prima impresie lăsată 
de acesta nu își va pierde niciodată din intensitate: „niște ochi 
albaștri, albaștri cum parcă nu mai văzusem.”19 Visul său de 
a se înscrie la Conservator nu se îndeplinește, ajungând în 
schimb la Drept. Spre finalul vieții, mărturisește că motivul 
principal pentru această schimbare radicală de carieră a fost 
emotivitatea de care nu a scăpat niciodată și care ar fi constituit 
un impediment pentru o actriță aspirantă. Tot în vara aceea, 
Cella pleacă la Mangalia, așteptând o minune: „speram să 
apară pictorul de care fusesem îndrăgostită la șaisprezece ani, 
sau, cine știe, poate scriitorul Camil Petrescu.”20 Cel care își 
face apariția, însă, este „tânărul inginer care de trei ani venea 
la noi în casă și în care familia mea vedea un pretendent.”21 
Curând după aceea, Serghi, care tânjise întreaga viață după 
libertate și după acea „iubire împărtășită (...) care inspiră 

romanele mari”22, se vede în schimb căsătorită cu respectivul 
inginer, Puiu Seni, care va inspira personajul Michi Ioanescu 
din Pânza de păianjen. Cu toate că simțea o vie afecțiune 
pentru acesta, ea însăși recunoștea că făcuse acest pas mai 
mult din dorința de a scăpa de sărăcie și mai ales pentru a se 
simți protejată, așa cum avea să mărturisească, folosind vocea 
Dianei, în roman: „Căsătoria mea cu Michi mi se părea că (...) 
m-ar abate din calea unor primejdii, că m-ar împiedica să cad 
într-o prăpastie.”23 Această nevoie acută de stabilitate, de a se 
simți în siguranță vine pe fondul unei copilării marcate de fuga 
din calea războiului, de sărăcie și dese schimbări de locuință, 
ca urmare a nesfârșitelor probleme financiare ale familiei. Cu 
toate acestea, afecțiunea pentru Puiu Seni va crește, autoarea 
decizându-se cu greu să divorțeze. Tabloul acestor frământări 
este monumental zugrăvit în roman: „Mi-e frică de tot ce e 
dincolo de acești patru pereți în care s-a adăpostit viața mea 
cu Michi. Dar simt că e ultimul moment când pot să trec de 
apăsarea lor. Toate argumentele, pentru și împotriva plecării 
mele, au fost cântărite timp de o lună, clipă cu clipă (...) Cred că 
ți-aș vorbi tot așa și dacă mâine m-aș sinucide.”24

Pe Camil Petrescu îl reîntâlnește după un an, iar odată cu 
întoarcerea lui Mihail Sebastian de la Paris, trioul va deveni o 
constantă a vieții literare bucureștene, deși la acea vreme Cella 
Serghi nu publicase nimic, iar gândul de a o face nu îi încolțise 
încă în minte. „Când a apărut Mihail Sebastian printre noi nu-
mi amintesc, dar parcă n-ar fi lipsit niciodată. (...) Masa cea 
mai însuflețită: a noastră.”25 Prezența ei în compania celor doi 
scriitori pare a-i irita pe anumiți critici, care o interpretează 
ca pe o nouă dovadă a cochetăriei și frivolității sale înnăscute, 
fără a lua în considerare faptul că figura sa a reprezentat, în 
fapt, o prezență benefică pentru Sebastian și Petrescu, pentru 
care sinuciderea apărea uneori drept singura cale de a scăpa 
de mizeria vieții: „înțeleg ce sursă de vitalitate eram pentru 
ei, cât de stenică era prezența mea, nu numai prin ceea ce ei 
numeau «aptitudine la fericire», dar prin atâtea idei și imagini, 
atâtea sugestii pe care le dădeam și pe care le regăsesc în 
opera lor.”26

Sugestiile despre care vorbește Serghi vor fi subiectul unui 
nou atac. Se va vorbi despre excesiva importanță pe care și-o 
acordă sieși și despre faptul că „ea crește pe zi ce trece în propriii 
ochi”, ajungând până la a „pretinde că vestimentația ei a servit ca 
model pentru vestimentația Elei Gheorghidiu sau va sugera că 
Doamna T. este chiar ea.”27 Un simplu cititor, care nu consultă 
cartea de memorii a lui Serghi, își va însuși fără îndoială aceste 
„constatări” făcute de Bianca-Burța Cernat, astfel creându-se o 
imagine neconformă cu realitatea. Fiindcă, la o simplă privire 
aruncată asupra pasajelor la care Burța-Cernat face referire, 
vom vedea că autoarea nu și-a acordat niciodată aceste „merite”, 
ba din contră. În memoriile sale, Serghi prezintă discuțiile 
purtate cu Camil Petrescu în privința celebrelor sale romane, 
Patul lui Procust și Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de 
război. Părerea pe care aceasta și-o menține, referitor la Patul 
lui Procust, este că Emilia este un personaj mult prea vulgar, 
ea insistând pe necesitatea introducerii unui personaj care 
să echilibreze balanța. Astfel, „pledează” pentru introducerea 
Doamnei T: ,,-Scrisorile Doamnei T., Camil! Din tot ce am 



140

   
  T

RA
N

SI
LV

AN
IA

   
11

-1
2/

20
20

citit, din tot ce ai scris, scrisorile astea îmi plac cel mai mult. 
(...) Numai prin cele trei scrisori și personajul există. Doamna 
T. există, Camil.”28 (s.a. – C.S). Camil Petrescu, care nu a admis 
niciodată deschis că acest capitol a fost ideea Cellei Serghi, 
relatează în Manuscriptum dificultatea pe care a întâmpinat-o la 
integrarea acestuia în roman. Dintre critici, Șerban Cioculescu 
este unicul care „observă că «nici scrisorile Doamnei T., cu care 
se deschide cartea, nici cele două epiloguri, nu fac corp comun 
cu opera, sau mai bine zis cu capitolul central.»”29 Cât despre 
acuza că Cella Serghi s-ar considera inspirația pentru Doamna 
T., aceasta este infirmată chiar de către autoare, care aduce în 
discuție măiestria scriitorilor de a culege amănunte din realitate 
și de a le refolosi în crearea unui personaj imaginar. Într-adevăr, 
și autoarea se declară „uluită să descopăr cum se poate jongla cu 
adevărul din viață. Desigur că recunoșteam unele amănunte și 
împrejurări. Dar personajul creat e prea complex, prea viu ca să 
mă identific cu el. Și, desigur, că «sufletul alterat de sentimentul 
irevocabilului» nu era în legătură cu mine. Și nu știu în urma 
cărei scene s-ar fi simțit «resemnat după nădejdi contradictorii 
și înfrângeri definitive.»”30

Cât despre situația din Ultima noapte de dragoste, întâia 
noapte de război, nici vorbă ca vestimentația ei să fi reprezentat 
modelul pentru roman; în schimb ,,îi dădeam sugestii pentru 
rochiile pe care urma să le poarte eroina.”31

Desigur, mult mai facilă este menținerea și chiar 
consolidarea imaginii de femeie care caută să se afle în preajma 
unor bărbați importanți în lumea literară mânată de interese 
personale. Uneori, această atitudine negativă se regăsește 
pe alocuri și în opera Biancăi Burța-Cernat, după cum am 
arătat anterior. În fragmente precum „s-ar zice că scriitoarea 
apelează la aceste amintiri interbelice ca la un fel de certificate 
ale apartenenței la high life”32, critica adusă lui Serghi este cât 
se poate de vizibilă. Totuși, Burța-Cernat pare a se contrazice 
singură (și totodată contrazice și opinia conform căreia Serghi 
„l-a admirat până la idolatrie”33 pe Camil Petrescu), când 
subliniază că „departe de a-și face idoli din acești prieteni ai 
săi, Cella Serghi îi privește, cu nonșalanță, camaraderește, ca 
pe niște egali.”34 Acest lucru ne poate da o indicație prețioasă 
despre caracterul și intențiile sale. De asemenea, argumentul 
referitor la falsa modestie și la excesiva siguranță de sine 
poate fi contracarat prin modul în care Serghi se raportează la 
publicarea unor fragmente în reviste precum Viața românească 
sau Revista Fundațiilor: „de fiecare dată mi se spunea:«Uite, ai 
să apari în acest număr cu Sadoveanu, cu Hortensia Papadat-
Bengescu.» Atunci eu lucram, lucram, îmi dădeam seama ce 
înseamnă să apari lângă ei. Câteva pagini pe care aceștia le 
scriau poate în câteva zile eu le scriam în câteva luni, ca să fie 
undeva la nivelul respectiv.”35

Pânza de păianjen: geneză, analiză și receptare critică
Debutul literar al Cellei Serghi se produce în 1938: Pânza 
de păianjen este rezultatul unui travaliu îndelungat, de nu 
mai puțin de cinci ani, și a altei tentative eșuate de a scrie 
o carte. Camil Petrescu este cel care remarcă talentul său 
de povestitoare în repetate rânduri,încurajând-o să scrie 
reportaje. „De ce nu scrii? Am să-ți aduc un caiet, să-ți așterni 

acolo verva. N-o mai risipi.”36 Astfel, sub pseudonimul Cella 
Marin, ea ajunge să publice câteva materiale cu un mare succes 
în epocă, printre acestea numărându-se Week-end în Bucegi 
sau Meci de fotbal; lăudată pentru modul spontan în care sunt 
scrise reportajele, ea spune deschis: „M-am chinuit îngrozitor 
pentru această spontaneitate. Am refăcut de 30 de ori.”37 Din 
cauza acestui consum mare pe care îl presupun cele câteva 
pagini scrise, alege să renunțe la jurnalistică. Însă dorința, 
necesitatea, poate, de a scrie un roman nu apar decât în urma 
a două întâmplări care o marchează profund pe Serghi. Prima 
dintre acestea, un accident de mașină pe care îl evită la limită, 
o determină să se întrebe: „Pentru ce m-am născut, dacă nu 
pot răspunde la întrebarea: pentru ce am trăit?”38 Dar șocul 
cel mai mare a venit odată cu moartea tatălui ei: „Trebuia să 
salvez din naufragiul, care e moartea, imaginea lui care abia 
acum mi-era dragă. Trebuia să salvez din naufragiul, care era 
viața mea, toate bogățiile pe care le purtam cu mine: dugheana 
bunicului, antichitățile ciobite, cioburile copilăriei mele și tot 
ce a urmat.”39 Erupția se produce: Cella Serghi va scrie, febril, 
ani întregi, apoi va rescrie cartea de nenumărate ori, revenind 
mereu la remușcările legate de ultimele zile ale tatălui său, 
remușcări ce vor constitui, în cele din urmă, relieful celui 
mai bun capitol al romanului- părere împărtășită și de către 
critica literară. Pregnanța cu care autoarea descrie aceste 
ultime clipe ale bărbatului energic, naiv și visător care i-a 
marcat copilăria este un element de marcă al marilor scriitori. 
Romanul va ajunge să-i consume toate resursele, iar după 
divorț „sărăcie însemna, pentru mine, să n-am bani pentru a 
dactilografia manuscrisul romanului meu.”40 Într-o zi, Serghi, 
aflată la plimbare cu Camil Petrescu, se întoarce panicată 
acasă, temându-se să nu se fi întâmplat ceva cu manuscrisul 
său. Această frică irațională- după cum poate fi ea considerată 
de către oameni aflați în afara fenomenului literaturii- merge 
până într-acolo încât portăreasa care face curat a fost instruită 
ca „dacă se întâmplă ceva, să ia manuscrisul în brațe și să fugă cu 
el, să nu se sinchisească de nimic altceva.”41 Deși pot apărea cu 
ușurință extravaganțe sau  exagerări, Camil nu o ridiculizează, 
fiind conștient de efortul supraomenesc presupus de scrierea 
unei cărți, tocmai de aceea va merge neîntârziat la bancă 
pentru a-i lua acesteia un safe pentru manuscris. „Un burete 
fermecat a șters într-o clipă ani de suferință. Am uitat tot ce 
am pătimit din pricina lui, tot ce pe drept sau pe nedrept i-am 
imputat. Mi-era iremediabil drag. Gestul lui (...) era cu atât mai 
tulburător, cu cât știam că nu-și face iluzii prea mari despre 
valoarea lui, despre talentul meu.”42 Probabil că Cella Serghi 
punea atât de mult preț pe acel manuscris pe care încă nu 
apucase să îl dactilografieze deoarece, după cum a spus chiar 
ea, romanul reprezenta încununarea eforturilor sale disperate 
de a lăsa în urmă „o singură carte, ca o singură viață, a mea”43– 
la acea dată, nu își dădea seama că tocmai experiența scrisului 
va constitui fundamentul celei de-a doua cărți. 

„Când am terminat cartea –  credeam că am terminat-o – 
n-am îndrăznit să i-o dau lui Camil Petrescu. Erau sau nu un 
roman cele cinci sute de pagini în care Diana se zbate ca într-o 
pânză de păianjen...?”44 Serghi îl convinge după insistențe 
repetate pe un Mihail Sebastian ezitant să fie primul care îi 



141

citește manuscrisul, însă, după ce acesta se asigură că eroul 
principal nu este Camil, acceptă, sfârșind prin a recunoaște 
talentul de prozatoare al prietenei sale. La rugămintea sa, 
Liviu Rebreanu va citi și el manuscrisul dactilografiat–„ziua 
cea mai fericită din viața mea a fost și rămâne aceea în care 
Liviu Rebreanu a pus mâna mare și grea pe umărul meu și 
mi-a spus: «Ești un scriitor.»”45 Pe lângă inevitabila grilă de 
analiză feministă care se impuneîn acest moment- anume 
de ce, până în momentul în care o figură mitică a literaturii 
române nu îi recunoaște talentul literar, autoarea nu pare a 
fi pe deplin conștientă de acesta- autoritatea lui Rebreanu în 
lumea literară a acelui moment este de necontestat. La o scară 
mai redusă, același lucru poate fi spus și despre Sebastian- la 
aflarea veștii că acesta a fost primul cititor al manuscrisului 
Pânzei, Petrescu, uimit, pare că ia pentru prima dată în calcul 
posibilitatea ca Cella Serghi să aibă un real talent. Ajuns 
acasă, îl chestionează pe Sebastian, cerându-i să compare 
manuscrisul în comparație cu operele altor scriitoare 
cunoscute. Iată cum părerea favorabilă a unui scriitor are 
darul de a influența atât de mult interesul altor scriitori 
pentru o carte. Mai mult, părerea favorabilă a respectivului 
scriitor tinde să fie corelată cu tipul de relație pe care o are 
cu scriitoarea încă virtuală la acea dată. Căci, să nu uităm care 
a fost prima reacție a lui Rebreanu la cererea lui Sebastian, 
conform memoriilor lui Serghi: „-Mai întâi m-a întrebat dacă 
sunt amorezat de autoare. I-am răspuns: «Are talent.» «Bine, 
bine, dar ești amorezat de ea?» «Are talent.» «E și părerea lui 
Camil?»”46

Bianca Burța-Cernat se pronunță tranșant: „Odată publicat 
romanul, autoarea își contemplă triumfătoare fotografia 
expusă, împreună cu volumul, în vitrina librăriei Alcalay.”47 
Nici vorbă de triumf, însă, pentru autoarea „cu fața verzuie, 
nesigură de rezultat, prăpădită, obosită.”48 Aceasta notează 
următoarele: „fotografia mea în prim plan și multă lume 
adunată în fața vitrinei. (...) Geo mă întreba într-o scrisoare: 
«Dar tu? Ți-ai văzut cartea în vitrină? Ți-a dat lucrul ăsta 
mulțumirea pe care o așteptai, sau a fost ca un lucru mult 
așteptat, mai incolor decât credeai?» (...) I-am răspuns printr-o 
lungă scrisoare, în care am vrut să înțeleagă ceea ce atât de 
bine exprimă André Maurois în mai puțin de două rânduri 
(Memorii): «În acea noapte a victoriei, când am rămas singur 
în camera mea, m-am simțit epuizat, învins.»”49 Sentimentul 
care o cuprinde este cum nu se poate mai grăitor dacă este 
să luăm în considerare situația politică și dezastrul ce părea 
că nu mai poate fi evitat („-Berlinul amenință! striga băiatul 
cu ziare”50). Autoarea argumentează că „Fericirea nu-i veselă. 
E sfioasă și tristă. Nu-ți vine să sari, să dansezi, să-ți arunci 
căciula în tavan. Nu-ți vine să chiui, să cânți. Îți vine să strângi 
ochii și pumnii, să te aduni ca pentru o rugăciune.”51 Odată cu 
distanța dintre momentele menționate și scrierea memoriilor, 
autoarea reușește să surprindă în câteva fraze scurte climatul 
tensionat al acelor zile. Referințele la strângerea ochilor și 
rugăciune par să indice o nouă corespondență cu ororile 
războiului. Ceea ce pentru ea reprezenta o victorie în acea 
zi pălea în fața prăpastiei care se căsca brusc și care avea să 
cuprindă întreaga lume, iar autoarea nu rămâne indiferentă 

atunci când vine vorba de imaginea de ansamblu.
Stilul autoarei, considerat a fi dens și cenușiu, este punctat de 

multe ori de adevărate explozii ce contribuie la creionarea unei 
radiografii a eroinei romanului, Diana Slavu. Complexitatea 
personajului este, din păcate, ignorată, considerându-se 
că romanul „nu este în cele din urmă decât tot un jurnal 
intim, plasat într-un prezent estompat și dezorganizat de 
memorie. (...) Demersul epic este suficient de comun și 
monoton, ca și destinele care-l ilustrează. De la început și 
până la sfârșit, această Diană notează în jurnalul ei gesturi 
și fapte insignifiante, în scopul de a clarifica erotic o dramă 
care nu are nimic dramatic în ea. În căutarea amorului ideal, 
eroina trece prin viața câtorva bărbați, pictorul Petre Barbu, 
placidul Michi, pentru a se decide asupra trogloditului Alex, 
lângă care feminitatea ei ultragiată în felurite împrejurări pare 
a-și recăpăta strălucirea.”52 (s.m. – A.V.) Ironia comentariului 
este evidentă și prezintă o simplificare eronată și nedreaptă, 
neconformă cu profunzimea operei. Caietele Dianei au o forță 
lăuntrică extraordinară. Prezentul „dezorganizat de memorie” 
reprezintă fluxul conștiinței în forma sa pură, reușind să 
transforme acea masă amorfă de idei într-o narațiune ce 
capătă un ritm interior mai alert sau mai lent și care captează 
cititorul, „forțându-l” să ofere atenția sa întreagă fiecărei 
pagini, pentru a putea capta nuanțe, tonuri la fel de distincte 
unul față de celălalt precum descrierile mării ce apar de-a 
lungul operei. Mai mult, folosirea formei Diană duce cu gândul 
la o uniformizare totală, la lipsa individualității care să poată 
duce la crearea unui personaj memorabil. Cu alte cuvinte, 
Diana nu poate fi remarcată, nu a fost construită pentru a ieși 
în relief dintre filele cărții. Însă „Tot ce făcea, tot ce spunea 
era parcă pus între ghilimele. Diana nu intra pe ușă, irupea, 
și avea zilnic ceva de povestit. Totdeauna grăbită, avea părul 
vâlvoi, ochii ei verzi scăpărau.”53 Petre Barbu va spune despre 
părul Dianei: „cel mai frumos păr pe care l-am văzut vreodată: 
viu, neliniștit, ca și ea. Schimba nuanța după ore, după vreme. 
Am vrut de atâtea ori să-l prind în pânzele mele, dar ba era 
roșcat-aprins, ba cenușiu, trist.”54 Imprecizia, o oarecare 
transparență, împreună cu intensitatea cu care trăiește fac din 
Diana un personaj unic. Tușele precise ale autoarei au darul 
de a o fixa pe Diana Slavu în peisajul literaturii române drept 
unul dintre personajele nedreptățite și care ar merita o analiză 
mult mai detaliată. Autoarea menționează replica unei fete, 
care, întrebată fiind dacă este îndrăgostită, răspunde: „Cum să 
fiu îndrăgostită fără Alex, fără mare, fără cort, fără furtună?”55 

Numărul mare de ediții ale cărții este un indicator real al faptului 
că eroina Pânzei de păianjen a ocupat și ocupă, cel puțin în 
rândul cititorilor, un loc de seamă în galeria personajelor făurite 
de prozatori români. Publicul s-a identificat cu Diana, cu drama 
războiului, cu suferința acelor ani, pe care autoarea o descrie 
în cuvinte atât de exacte. Ceea ce reușește este transgresarea 
acelui „accidental individual în direcția general-umanului, a 
picturii de medii și de caractere.”56 S-ar părea, însă, că aceste 
detalii nu sunt relevante pentru critica românească, ale cărei 
considerații rămân centrate exclusiv pe tema erosului, care nu 
este nici pe departe singura dezvoltată în roman, ci parte a unui 
întreg complex.57



142

   
  T

RA
N

SI
LV

AN
IA

   
11

-1
2/

20
20

Ilinca Dima, prietena cea mai bună a Dianei, este cea 
care introduce pasaje ample din caietele pe care Diana i le 
încredințează înainte să fugă la Paris. Vestea îi este adusă de 
către mama sa, care declară triumfătoare: „Când ziceam eu că 
nu-i o relație pentru tine... Frivolă, cochetă a fost totdeauna... 
Dar asta le întrece pe toate! Și ce bărbat! Astea au noroc...”58 
Când toată lumea este dispusă, ba chiar dornică să asculte 
și să răspândească vorbe răutăcioase despre Diana, reacția 
organică a Ilincăi este adevăratul indicator nu numai în ceea 
ce privește natura relației dintre acestea și legătura puternică 
ce le leagă, ci mai ales atunci când vine vorba de caracterul 
Dianei. Ilinca este singura persoană care cunoaște iubirea 
Dianei pentru Petre Barbu și chinurile prin care a trecut, 
precum și adevărata sa situație materială. „N-am ascultat. Nu 
auzeam decât atât: «A fugit Diana!»A fost de parcă, deschizând 
gazeta, i-aș fi văzut numele într-un chenar de doliu. M-am 
simțit deodată nespus de singură. Mi s-a făcut frică, fără 
să știu de ce, și frig.”59 Relația strânsă din opera Cellei este 
curmată brusc, violent, iar fuga Dianei este comparată cu 
o înmormântare. Moartea simbolică a Dianei reprezintă o 
încheiere violentă a unei relații foarte strânse, de solidaritate 
feminină; dezvoltarea fiecăreia dintre aceste fete este marcată 
în mod fundamental de legătura pe care o are cu prietena sa, 
iar desprinderea este dureroasă, resimțită în mod acut de 
Ilinca, persoana rămasă „în urmă”. 

Finalul Pânzei de păianjen aduce cu sine luarea de poziții 
specifică intelectualilor acelei perioade. Opinia unanimă a 
criticii este că valoarea operei lui Serghi scade dramatic după 
instaurarea regimului comunist, și, într-adevăr, și scriitoarea 
menționează la un moment dat necesitatea eliminării unui 
anumit balast existent, ca urmare apărând modificări 
substanțiale ce duc, practic, la apariția unei cărți noi, nu a 
unei îmbunătățiri. Pasivitatea era de neconceput, iar pentru 
Serghi „scrisul trebuie să fie, mai degrabă, militant, nu doar 
un simplu și grațios exercițiu stilistic. Tăcerea scriitorilor, 
consideră ea, în aceste contexte istorice, ar fi sinonimă cu o 
complicitate periculoasă.”60 Această opinie este similară cu 
ceea ce se promova în Franța la acea vreme prin așa-numita 
littérature engagée, anume scrierea unei literaturi cu scop 
utilitar, în acord cu noua convingere că scriitorii aveau o 
responsabilitate. Există o întreagă discuție dedicată concesiilor 
pe care și Cella Serghi le face odată cu venirea comuniștilor 
la putere, însă aspectul social pe care autoarea, prin Diana, îl 
subliniază la încheierea cărții este privit în lucrarea noastră 
drept momentul de trezire a conștiinței personajului și de 
desprindere din neputința de a acționa cu care se confruntă 
până atunci. Să nu uităm cât de mult a fost cântărită plecarea 
la Paris, cât de mult a fost cântărit divorțul de Michi-respins 
invariabil, categoric atunci când Diana se află lângă el și vede 
că „fruntea nu avea nicio urmă de cută; obrazul, nicio umbră. 
(...) Abia-mi stăpâneam lacrimile. Cum puteam nesocoti atâta 
încredere? Mi se părea criminal să zdruncin atâta liniște.”61 
Mustrările de conștiință încetează în clipa în care Alex sună 
sau Diana decide, după câteva zile de agonie, să treacă pe la 
apartamentul acestuia, nemaiputând rezista fără a-l vedea, 
numai pentru ca în final să nu se hotărască să facă pasul decisiv 

nici înspre Alex. „Încercam să fac tranzacții cu conștiința mea, 
dar nu izbuteam decât să-mi pierd liniștea.”62 Desprinderea de 
tot ce înseamnă această lume, de Alex, Michi, de insistențele 
lui Geo și ale lui Ștefăniță, de acea iubire adolescentină numită 
Petre Barbu, toate acestea sunt surprinse în câteva tușe precise 
în încheiere, tușe ce stabilesc trecerea de la un oarecare 
egocentrism la o conștientizare a responsabilității care îi 
revine pe plan social: „Ilinco, am fost la femeia de care ți-am 
vorbit. O casă plină de copii. Mi-e rușine că am stat atâta timp 
departe de tot ce se întâmplă pe lume. Parcă am trăit singură 
într-o odaie cu toți pereții de oglindă și m-am văzut pe mine, 
numai pe mine și iar pe mine în mii de exemplare. În timpul 
ăsta s-au chinuit oameni în închisori pentru idei generoase 
și condiții de viață mai demne, au muncit în laboratoare, zi și 
noapte, pentru a înainta cu o fracțiune de pas în neînțelesul 
vieții. Eu ce-am făcut? Umeri încovoiați, împovărați ca ai tatii, 
ce am făcut pentru ei?”63

Câteva considerații despre feminismul românesc și 
reprezentarea sa în literatura Cellei Serghi

„(...) Eu am trăit epoca în care trebuia să lupți pentru fiecare 
an de școală sau pentru drepturi care azi ni se par de la sine 
înțeles drepturile femeii. Pentru ca aceste drepturi să devină o 
realitate, am pledat în fiecare din cărțile mele; în fiecare am 
combătut apolitismul în care se obișnuise să trăiască femeia, 
fără a participa la tot ce frământă lumea.”64 (s.a. – C.S.) 

„A te naște femeie în România sfârșitului de veac XIX nu 
părea să fie cea mai fericită soartă pe care ți-o putea hărăzi 
Dumnezeu. (...) femeia trebuia să se supună de-a lungul vieții 
unui întreg set de constrângeri și prejudecăți care făceau 
din ea, în cel mai bun caz, un cetățean de rangul doi.”65 

Într-adevăr, modul în care societatea a funcționat în România 
a fost echivalent, pentru mult prea mult timp, cu această 
atitudine legată de femei. Mișcarea de emancipare a femeilor 
române nu a fost suficient cercetată, urmând a fi mai apoi dată 
la o parte și chiar falsificată odată cu instaurarea regimului 
comunist, prin atribuirea unor merite inexistente Elenei 
Ceaușescu, în detrimentul adevăratelor reprezentante ale 
feminismului românesc.66 În Introducerea acestei antologii 
extrem de utile și de bine realizate apar prezentate situații 
care permit comparația cu situația din Franța și din alte țări, 
situație pe care am prezentat-o în capitolul întâi, când am 
analizat ideile Simonei de Beauvoir legate de emanciparea 
femeilor. O primă observație este aceea că în 1913, procentul 
femeilor din cadrul populației active din România era cu mult 
peste cel din Franța, spre exemplu (43,4%, respectiv 32,4%). 
Această cifră este motivată prin „numărul mare de femei 
care lucrau la domiciliu pentru patronii micilor stabilimente 
industriale și al acelora care îndeplineau, în diverse domenii, 
munci necalificate în condiții deosebit de vitrege, neacceptate de 
bărbați.”67 (s.m. – A.V.) Același tipar ca în Franța: bărbații dețin 
funcții în posturi bine plătite și considerate onorabile, femeile 
rămânând a executa munci umilitoare, prost plătite și care le 
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afectează sănătatea din cauza condițiilor precare. 
Ideile esențiale de solidaritate, de fraternitate și de 

emancipare pe plan economic a femeilor pentru evitarea 
unei căsătorii în care acestea să fie dependente de soții lor-
toate acestea sunt elaborate într-un Studiu social al Mariei C. 
Buțureanu, o scriitoare și publicistă cu o remarcabilă intuiție 
și viziune. Pentru Buțureanu, „doctrina feministă tinde, nu la 
ridicarea morală numai a unui sex, ci a întregului gen uman. 
(...) Fericirea acordată ei, așa după cum întreaga ei ființă o 
cere, nu se poate ca să nu se răsfrângă și asupra celorlalți. 
(...) Femeile și bărbații să meargă alături.”68 Astfel, ea face 
referire la nevoia unei revoluții în ceea ce ține de înțelegerea 
ființei umane și de punerea sub semnul întrebării a statu-
quoului existent. Dacă la Buțureanu apare conceptul de 
fericire care se răsfrânge asupra altora, Simone de Beauvoir 
va nota același lucru, anunțând că „e cu neputință să faci 
lumină asupra propriei tale vieți fără s-o luminezi și pe-a 
altora, pe ici, pe colo.”69 Buțureanu își continuă analiza, care 
pare o reflectare întocmai a unora dintre pasajele pe care le 
regăsim în Al doilea sex, demonstrând, dacă mai era nevoie, 
că femeile de pretutindeni se confruntă cu aceleași probleme, 
așadar setul de soluții și de recomandări urmând a fi mai mult 
sau mai puțin același. „Femeia și bărbatul luminați și educați 
în principii comune se vor înțelege mai bine. Unirea lor nu 
va mai fi numai cea a corpurilor și a aventurilor lor; ci unirea 
inimilor și a cunoștințelor. Iar viața socială, lipsită până acum 
de partea sentimentală, va câștiga, căci se va stabili adevărata 
fraternitate.”70  (s.m. – A.V.) 

Din păcate, nu numai eforturile mișcării feministe 
românești sunt negate sau insuficient recunoscute; există un 
șir de figuri de excepție, precum prințesa Martha Bibescu, 
descendentă „prin mama sa, Emma Mavrocordat – a 14 
voievozi ai Țării Românești, dublă posesoare de sânge mușatin 
și basarab”, care se căsătorește cu George Valentin Bibescu, 
„urmașul Brâncovenilor și, prin mama sa, Valentina, posesor 
de sânge napoleonid.”71 Martha Bibescu începe să scrie de la 
20 de ani, atingând performanța de a publica la prestigioasa 
editură Gallimard și câștigând aprecierea unor nume sonore 
ale literaturii franceze, precum Jean Cocteau, Marcel Proust 
sau Robert de Montesquiou. Printre cele mai bune cărți ale 
sale se numără Au bal avec Marcel Proust, Catherine-Paris 
(„considerată de mulți una dintre capodoperele literaturii 
interbelice franceze”72) sau Izvor, țara sălciilor, în care „nu dă 
doar dovada imensului său talent literar, ci și a profunzimii 
cu care înțelegea sufletul ascuns al românilor. În fond, Izvor 
nu e cu nimic mai prejos decât Pădurea spânzuraților, Craii 
de Curtea Veche sau Cel mai iubit dintre pământeni, doar că e 
mai puțin cunoscută publicului larg.”73 Martha, care ajunge să 
se plaseze în fruntea literelor franceze, va rămâne un nume 
străin pentru publicul larg din România, iar amărăciunea pe 
care probabil a simțit-o în legătură cu lipsa recunoașterii sale 
ca scriitoare în propria țară s-a tradus prin alegerea epitafului 
„Martha Bibescu, scriitoare franceză.”74

Am considerat necesară această mică digresiune înspre 
altă figură feminină tocmai pentru a schița, în linii mari, 
tabloul situației literaturii scrise de femei în anii premergători 

debutului literar al Cellei Serghi. Nu este de mirare, prin 
urmare, că literatura interbelică feminină a fost tratată atât de 
superficial, dacă luăm în considerare situația unei scriitoare 
precum Martha Bibescu. Aflată pe culmile succesului în 
Franța, în România natală numele său este sinonim cu cel al 
soțului său, iar mai târziu cu intrigile legate de relațiile avute 
cu nemții și de asocierea cu aceștia, lucru care o va face să cadă 
în dizgrație. 

În Pânza de păianjen, Serghi introduce tematici și remarci 
feministe sau care au rolul de a evidenția situația precară, 
ingrată a femeilor, folosind vocea Dianei pentru a-și exprima 
indignarea față de modul în care funcționează societatea. 
Astfel, atunci când Diana, aflată în ultimul an la drept, decide 
să își găsească un nou post ca secretară de avocat, se izbește 
de nenumărate refuzuri ce nu au nicio legătură cu abilitățile 
sale în domeniu, ci cu nenorocul de a se fi născut femeie și, pe 
deasupra, o femeie frumoasă, „nostimă”: „Mă gâtuia revolta. 
Ajunsesem atât de greu pe băncile Universității. Cunoșteam 
studente care locuiau în cămin, în condiții crâncene, umblau 
nemâncate, apa le intra prin pingelele rupte... Oare știau că în 
ziua când vor porni, cu licența în buzunar, să caute de lucru, 
li se va răspunde: «Ești prea nostimă, prea tânără, soția mea e 
geloasă...»”75

Serghi mărturisește că ea a fost prima din familia sa care 
și-a luat Bacalaureatul; „În casă nu am găsit nicio carte. Cele 
câteva fascicole cu Drama de la Mayerling, Drama de la Sarajevo 
și Afacerea Dreyfuss le citea mama, pe când eu învățam 
abecedarul. (La Brăila, în refugiu, l-am descoperit pe Sherlock 
Holmes.)”76 Experiența personală a autoarei până la obținerea 
diplomei de Bacalaureat este folosită ca sursă de inspirație 
pentru roman și pentru evoluția Dianei. Fiecare an de școală 
a reprezentat o luptă pentru achitarea taxei, a uniformei, la 
toate acestea adăugându-se accesele de furie ale tatălui din 
momentele în care, rămânând iar fără serviciu sau fiind tras 
pe sfoară de partenerii cu care spera să dezvolte o idee într-o 
muncă profitabilă, singurii bani pe care îi aveau ar fi urmat să 
ajungă către școală, nu spre a fi folosiți pentru nevoile familiei. 
Atunci, tatăl Dianei se opunea violent unui nou an școlar, însă 
mama sa a fost cea care a reușit mereu să găsească o soluție: 
„Nu știu de unde a găsit banii, ce a mai vândut, pe unde s-a 
mai împrumutat. « –Măcar pe primul trimestru! Uite taxa... Pe 
urmă, o să vedem...»”77

Moartea bunicii Dianei o determină pe aceasta să-și 
amintească cu drag de ea, iar nouă ne oferă posibilitatea de 
a înțelege și mai bine drama unei femei fără școală. „Mă lua 
de mână și mă ducea peste tot. Poate și fiindcă nu știa să 
citească avea nevoie de mine.”78 La cinematograf, bunica se 
bazează pe Diana pentru a-i spune ce se întâmplă în film, acest 
lucru atrăgându-i fetei reproșuri din partea altor spectatori, 
deranjați de faptul că fata vorbea destul de tare- mai ales după 
ce auzul bunicii sale slăbise considerabil odată cu înaintarea în 
vârstă. La cei 14 ani neîmpliniți de atunci, Diana nu înțelegea cât 
de greu îi fusese bunicii ei să se descurce în viață, ca femeie care 
nu știa nici măcar să silabisească. „Abia acum îmi dădeam seama 
cât trebuie s-o fi chinuit faptul că nu știa carte și îmi era cu atât 
mai dragă, și remușcările mă sfâșiau.”79 Acest tip de trai era cu 
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atât mai dureros, cu cât le făcea pe femei dependente de bărbații 
lor în totalitate. Ele nu erau capabile să ducă la bun sfârșit nici 
cele mai simple sarcini, de multe ori, deoarece educația nu era 
considerată o necesitate pentru femei, crezându-se că o femeie 
fără școală este mai fericită; în fapt, situația se afla la polul opus, 
iar regretul și chinul de zi cu zi al tuturor acelor femei este captat 
în această rememorare emoționantă, care lasă să se întrevadă o 
pledoarie pentru educația femeilor.

Prejudecățile legate de abilitatea unei debutante de a scrie 
o proză atât de consistentă, la o vârstă atât de tânără, îi fac pe 
oameni să considere că Cella Serghi nu ar fi putut fi cu adevărat 
autoarea Pânzei de păianjen; apropierea de Camil Petrescu (și, 

mai departe, de Mihail Sebastian) le oferă posibilitatea de a face 
speculații și de a afirma fără înconjur: „Da, cartea e bună, dar nu 
cumva i-a scris-o X, nu i-a stilizat-o Y, n-a ajutat-o Z?”80 

Ca o concluzie a analizei întreprinse în acest studiu, este 
evident că receptarea romanului de debut al Cellei Serghi a 
fost mai degrabă săracă și superficială, în condițiile în care 
literatura feminină este privită drept o literatură minoră, 
sentimentală și profund neoriginală. Cu toate acestea, 
contribuția autoarei la dezvoltarea romanului românesc este 
de netăgăduit, intrând așadar în conflict cu opinia criticii 
referitoare la subiect.
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