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REZUMAT 

 

Interesul arătat, de cercetători şi literaţi deopotrivă, sferei etice de-a lungul timpului, 

începând cu avântul dobândit în anii 80 şi continuat până în prezent, având diferite intensităţi de 

manifestare în varii domenii ale cunoaşterii, precum şi dezideratul etic dezvoltat de climatul 

socio-cultural contemporan au condus la conturarea unui cadru mai extins al cercetării literare pe 

care am derulat-o în prezenta teză de doctorat. Investigarea dimensiunii etice a lumilor ficţionale 

huxleyene dezvăluie fascinantele căi de comunicare dintre autorul ipotetic, textul narativ şi 

lector. Din această perspectivă, accentul cade pe analiza, interpretarea şi evaluarea efectelor 

acestor modalităţi de comunicare asupra cititorilor, atât pe parcursul derulării lecturii propriu-

zise, cât şi după încheierea acesteia.  

 Abordarea textului huxleyan prin prisma metodei criticii etice propune o modalitate 

distinctă de derulare a criticii literare în marginea romanelor scriitorului britanic, mai puţin 

familiară, dar cu potenţial de extindere a domeniului investigaţiei literare huxleyene prin 

viziunea integrativă pe care o lansează, precum şi prin atenţia sporită pe care o acordă textului şi 

răspunsurilor solicitate lectorului pe parcursul lecturii şi la finele ei. Etica este percepută aici ca 

având o sferă de întindere mai extinsă, în care includem morala şi normele sale, dar care nu se 

limitează la aplicarea unui sistem rigid de reguli, precepte morale, ci caută mai degrabă să 

identifice soluţiile adecvate contextului socio-cultural şi existenţial în care individul se confruntă 

cu anumite situaţii limită şi în care are loc întâlnirea Sinelui cu Celălalt. 

 Investigarea etică se desfăşoară în strânsă legătură cu tabloul conturat de implicaţiile 

estetice, emoţionale şi intelectuale care se ivesc pe parcursul naraţiunii. Critica etică, în varianta 

adoptată în această lucrare, nu urmăreşte evidenţierea anumitor trăsături în detrimentul altora, ci 

este interesată, cu precădere, de valorificarea interacţiunilor dintre trei agenţi consideraţi esenţiali 

în abordarea textului ficţional (autorul ipotetic, forma narativă şi lectorul) în cadrul proiectului 

etico-literar propus de James Phelan, ale cărui direcţii interpretative le-am adoptat pe parcursul 

analizei derulate în prezenta lucrare. 

 Construcţia Sinelui şi a Celuilalt se realizează prin punerea în mişcare a unor mecanisme 

narative pe care cititorul este chemat să le descopere şi prin intermediul cărora îi este facilitat 

accesul la viziunea etică promovată de respectivul text. Interpretarea textului se desfăşoară în 

marginea ipotezelor construite de cititori pe parcursul derulării lecturii. Aceste ipoteze sunt însă 

supuse unui şir de modificări datorită faptului că fiecare secvenţă narativă trimite spre un alt set 

de investigaţii şi deschide totodată noi perspective asupra evenimentelor relatate. Mai mult, 

poziţia pe care lectorul o ocupă la un moment dat în text (observator, participant) influenţează 
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structura ipotezei pe care o construieşte. Astfel că instabilitatea ipotezelor (unele sunt confirmate 

altele infirmate, dar mereu în schimbare) imprimă textului o anume dinamică ce se reflectă atât 

la nivelul textului cât şi la nivelul interacţiunii text-cititor. 

 În contextul climatului secolului XX când „societatea s-a fragmentat, iar identităţile 

individuale au devenit fluide” 
1
, când presiunea asupra „percepţiei individului a ceea ce deţine 

validitate în cadrul experienţei” 
2
 se intensifica, romanele lui Huxley au propus o alternativă la 

lipsa de orientare care se instalase pe diverse planuri existenţiale, printr-o atentă examinare a 

Sinelui individului şi a felului în care acesta interacţionează cu Celălalt (Ceilalţi). Cititorului 

contemporan, lectura romanelor huxleyene îi oferă posibilitatea de a se întoarce în trecut şi de a 

studia modalităţile de raportare ale individului la interioritate/exterioritate. Totodată, 

confruntarea cu variate circumstanţe etice şi estetice îl determină pe lector să îşi redefinească 

poziţia în raport cu evenimentele cercetate, dar şi cu sine şi cu ceilalţi. 

 Cele trei romane selectate, Punct Contrapunct, Orb prin Gaza şi Geniul şi zeiţa, 

explorează o situaţie existenţială care i-a preocupat pe scriitorii din secolul XX şi anume 

constatarea faptului că „fiinţele umane sunt unice şi au nevoie de un spaţiu doar pentru ele 

însele” 
3
, şi sunt, în acelaşi timp şi „fiinţe sociale şi au nevoie de comuniune.” 

4
 Pornind de la 

acest cadru de referinţă, romanele dezvoltă problematica relaţionării sine-celălalt în planul mai 

extins al dimensiunilor etice, estetice, emoţionale şi intelectuale ivite de-a lungul evenimentelor 

narate, cercetarea noastră evidenţiind tocmai îmbinarea şi influenţa reciprocă dintre judecăţile 

emise de cititori şi abordarea evenimentelor şi a relatării acestora la nivelul textului. 

 Primul capitol, Critica etică şi provocările sale, conturează un scurt inventar al 

preocupărilor etice, exprimate în mod explicit, în cercetarea domeniului literar începând cu anii 

80 şi continuând până în contemporaneitate. Cele trei subcapitole fac trecerea de la o viziune mai 

extinsă la o reprezentare particulară a câmpului etic în domeniul studiilor literare, conturând, de 

asemenea, principalele direcţii adoptate în analiza textelor huxleyene. Pe de o parte, am adoptat 

metoda criticii etice în concepţia lui James Phelan, conform căreia fiecare text este reflectarea 

unei perspective etice particulare, pe care critica etică caută să o dezvăluie prin investigarea 

interdependenţei dintre raţionamentele etice, estetice, afective şi intelectuale emise pe parcursul 

lecturii şi la finele acesteia. Pe de altă parte, pentru interpretarea anumitor secvenţe narative am 

recurs la critica etică de factură levinasiană deoarece am considerat abordarea relaţiei Sine-

                                                           
1
 Ronald Carter, John McRae, The Routledge History of Literature in English, Britain and Ireland, with a foreword 

by Malcolm Bradbury, London and New York, Routledge, 1997, p. 347. 
2
 Ibidem, p. 393. 

3
 Ibidem, p. 394. 

4
 Ibidem, p. 394. 
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Celălalt din perspectiva simţului responsabilităţii Eului pentru Altul benefică pentru elucidarea 

anumitor răspunsuri oferite de interioritate Celuilalt, pe care nu îl poate evita şi fără de care nu 

îşi poate găsi împlinirea. 

 În Living to Tell about It (2005) şi Experiencing Fiction. Judgments, Progressions, and 

the Rhetorical Theory of Narrative (2007) James Phelan expune pe larg proiectul retorico-etic pe 

care îl promovează, atrăgând atenţia asupra rolului fundamental pe care îl joacă judecăţile 

(promovate de text, avansate de cititori) de-a lungul lecturii în vederea conturării unei imagini 

compensatorii pentru timpul, interesul şi atenţia acordată lumii ficţionale explorate. În viziunea 

lui Phelan, naraţiunea înaintează prin intermediul situaţiilor instabile care se ivesc la nivelul 

textului, dar şi prin tensiunile generate între situaţiile narative propriu-zise şi receptarea acestora 

de către cititori. Interdependenţa dintre cei trei actori esenţiali în derularea criticii de factură etică 

propusă de Phelan (autorul ipotetic, textul propriu-zis şi cititorul) marchează un moment 

însemnat al cercetării întreprinse pe târâmul ficţional huxleyan. 

 În următoarele trei capitole am arătat modul în care critica etică funcţionează la nivelul 

interpretării romanelor scriitorului britanic, atenţie sporită fiind acordată detaliilor textuale şi 

modului în care acestea contribuie la alegerea unei anumite direcţii interpretative în detrimental 

alteia. În analiza efectivă a romanelor ne-am confruntat cu aspecte variate privind delimitările 

teoretice propuse de James Phelan, astfel încât noţiunile şi perspectivele sale au căpătat o anume 

specificitate în momentul în care au fost aplicate textului huxleyan. Fiecare din cele trei romane 

este construit în jurul unui anumit sistem etic pe care doreşte să îl promoveze fie în mod explicit, 

fie în mod implicit, în rândul publicului cititor. Metoda criticii etice este folosită cu scopul de a 

evidenţia mecanismele interne de funcţionare ale fiecărui roman, rezultatul fiind o reconfigurare 

a comunicării avansate de aceste naraţiuni.  

 Cel de-al doilea capitol, Condiţia copleşitoare a umanităţii în Punct Contrapunct, 

urmăreşte diversele căi de comunicare stabilite între Sine şi Celălalt şi modul în care judecăţile 

emise de cititori conturează un anumit fel de reprezentare a esenţei fiecărui agent în parte, 

precum şi a relaţiei de interdependenţă statornicită între aceştia. Urmărind structura 

contrapunctului muzical, naraţiunea construieşte un mod particular de configurare a 

Sinelui/Celuilalt care poate fi perceput ca reflectarea unei stări interioare zbuciumate ce se cere 

limpezită. Structura internă a textului afectează judecăţile narative şi interpretative ale cititorilor, 

precum şi gradul de implicare al acestora în lumea ficţională cu care se confruntă. 

 Procesul prin care personajele caută să se autodefinească implică câteva etape de 

conştientizare care îşi găsesc manifestarea atât la nivelul textului, cât şi la nivelul interacţiunii 

text-cititor. Analiza interiorităţii personajelor şi felului în care acestea se raportează la 
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Celălalt/Ceilalţi se derulează pe măsură ce înaintăm în naraţiune, astfel încât cu fiecare secvenţă 

narativă parcursă lectorul se vede nevoit să îşi modifice poziţia faţă de evenimentele la care a 

asistat. Această modificare de poziţie, determină la rândul său modificări la nivelul judecăţilor 

emise, fapt care testează, pe de o parte, evaluările conturate, iar pe de altă parte, rafinează 

percepţia publicului asupra naturii situaţiilor etice, estetice, emoţionale şi intelectuale la care 

participă, fie în mod activ, fie în mod pasiv. Primele patru subcapitole incluse aici investighează 

un grup de personaje sau câte un singur personaj şi relaţiile cultivate de acestea pe parcursul 

naraţiunii, acordând atenţie sporită modului particular de abordare a dilemelor etice, artistice, 

intelectuale sau afective ivite în cadrul interacţiunilor Sinelui cu Celălalt. Cel de-al patrulea 

subcapitol construieşte nişte punţi de legătură între drumurile paralele urmate de personajele 

analizate şi evidenţiază modul în care asociaţiile textuale, intertextuale şi intedisciplinare 

configurează o perspectivă de ansamblu asupra crizei interioare / exterioare pe care o trăieşte 

individul care prinde contur pe parcursul textului huxleyan. 

 Investigarea raţionamentelor etice şi estetice, a angajamentelor emoţionale şi intelectuale 

cu lumea ficţională din Punct Contrapunct relevă o viziune particulară a individului şi a modului 

în care acesta înţelege să se raporteze la propria interioritate şi la Celălalt. Aşteptările celorlalţi 

sunt atât de solicitante încât ele ajung să concureze cu necesităţile interioare. În acest caz, 

individul se simte încolţit şi nu mai are capacitatea de a analiza cu obiectivitate căror solicitări ar 

trebui să răspundă întâi. Încercarea de a împăca ambele planuri simultan şi/sau convingerea că 

acestea două pot coexista fără niciun impediment conduc la producerea unei falii la nivelul 

Sinelui, care treptat se conformează contextului deja trasat şi preferă să se îndepărteze de 

responsabilitatea pe care o are faţă de el însuşi şi faţă de celălalt.  

 Cel de-al treilea capitol, Orb prin Gaza: Implicare afectivă/etică în context 

temporal/spaţial, propune abordarea Sinelui şi a Celuilalt, precum şi a relaţiei de 

interdependenţă dintre aceşti doi agenţi ai comunicării, într-un cadru mai puţin obişnuit. Dacă în 

Punct Contrapunct structura muzicală a determinat un anumit mod de configurare a 

interiorităţii/exteriorităţii, în Orb prin Gaza absenţa cronologiei obişnuite ne plasează pe o 

poziţie difuză care îngreunează relaţionarea cu personajele şi situaţiile prin care acestea trec. În 

ciuda fragmentării temporale cu care ne confruntăm, secvenţele narative se leagă una de cealaltă 

prin intermediul emoţiilor pe care le valorifică. Ceea ce primează în acest caz este abilitatea 

cititorilor de a face asocieri de idei, sentimente, judecăţi, alegeri etc. din perspectiva celui care 

este un observator atent al lumii pe care o explorează. Perceperea componentei afective care 

asigură trecerea de la o secvenţă temporală la alta, sau de la un spaţiu la altul, are loc în contextul 
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conştientizării tipului de căutare interioară/exterioară specific personajelor conturate în acest 

roman. 

 Procesul prin care sunt asamblate piesele care compun experienţa existenţială a lui 

Anthony Beavis necesită eforturi sporite şi o implicare activă menţinută pe parcursul întregului 

demers interpretativ deoarece lipsa cronologiei obligă, într-o anumită măsură, la derularea unui 

şir constant de asocieri şi comparaţii, în absenţa cărora semnificaţia evenimentelor narate îşi 

pierde din relevanţă, dar şi din intensitate. Textul încurajează (re)configurarea individualităţii lui 

Anthony Beavis prin intermediul relaţionării constante între diversele secvenţe narative 

observate. Dialogurile pe care protagonistul le dezvoltă de-a lungul unei perioade îndelungate de 

timp sunt expresia nevoii de autocunoaştere, care, inevitabil, este legată de Celălalt. Explorarea 

etică pe care am derulat-o în această secţiune reflectă tipurile de schimbări experimentate atât de 

personaje, cât şi de cititori de a lungul situaţiilor narative întâlnite. 

 În Orb prin Gaza întâlnirea Sinelui cu Celălalt dezvăluie ocazii unice de a aprofunda 

natura interiorităţii personajelor şi de a conştientiza rolul pe care îl joacă răspunsul oferit de 

fiecare Eu Celuilalt. Dilemele etice pe care le trăieşte Anthony Beavis avansează de la simplu 

spre complex, de la general spre particular, înregistrând fluctuaţiile care se ivesc la nivelul 

interiorităţii sale. Deşi impresia creată de dezorientarea temporală pare să fie aceea că înlănţuirea 

evenimentelor este lăsată la mâna hazardului, interpretarea derulată evidenţiază liantul afectiv 

între evenimente, în lipsa căruia căutarea protagonistului şi-ar pierde din semnificaţii. Fiecare 

capitol poate fi perceput ca o călătorie (în trecut sau în prezent) desfăşurată cu scopul de a 

înregistra anumite detalii care poate au scăpat analizei conştiinţei în momentul derulării propriu-

zise. Impactul acestor secvenţe asupra conştiinţei protagonistului depinde de modul în care 

acestea au fost interiorizate şi de rezonanţa pe care o dobândesc de-a lungul timpului. În mod 

similar, cititorul, de pe poziţia unui observator detaşat, are posibilitatea de a reflecta asupra 

situaţiilor narative la care asistă şi de a-şi rafina experienţa etică/estetică prin punerea în balanţă 

a mai multor perspective. 

 Dezvoltarea situaţiilor instabile şi a tensiunilor la nivelul textului mediază întâlnirea 

cititorilor cu experienţele fundamentale care l-au marcat pe protagonist. De asemenea, alternarea 

trecutului cu prezentul conturează o dualitatea reprezentării individualităţii personajului. Pe de o 

parte, avem perspectiva lui Anthony la momentul derulării acţiunii, iar pe de altă parte, avem 

perspectiva cititorului detaşat care asistă la reflecţiile protagonistului şi le evaluează şi pe acestea 

dintr-un unghi mai extins decât al personajului. Huxley lansează cititorului provocarea de a 

observa evenimentele din mai multe unghiuri şi de a le judeca abia după ce şi-a conturat o 

reprezentare pătrunzătoare asupra contextului în care acestea s-au derulat. Orice modificare 
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suferită la nivelul interiorităţii personajelor se reflectă în judecăţile narative, interpretative şi 

etice avansate de cititori. Ca şi în Punct Contrapunct, textul este stucturat astfel încât să solicite 

lectorului o continuă (re)configurare a Sinelui şi a Celuilalt în funţie de amănuntele oferite de 

autorul ipotetic pe parcursul derulării naraţiunii. 

 Cel de-al patrulea capitol, Configurarea Sinelui prin rememorare: Geniul şi zeiţa, 

explorează mecanismul de funcţionare al rememorării având în vedere viziunea lui James Phelan 

conform căreia “conferim semnificaţie experienţelor noastre prin poveştile pe care le relatăm 

despre ele” 
5
. Alegerea protagonistului, fizicianul John Rivers, de a relata o experienţă din 

tinereţe care l-a marcat atât de mult încât nici la bătrâneţe nu se poate detaşa de ea, este punctul 

de plecare al investigaţiei etice deoarece personajul caută să îşi justifice întreprinderea mutând 

interesul lectorului de la specificul situaţiei la cadrul mult mai extins al câmpului literaturii. 

Geniul şi zeiţa propune aşadar o abordare particulară a două câmpuri ale cunoaşterii: ficţiunea şi 

realitatea propriu-zisă. Viziunea pe care o conturează este aceea că interferenţa celor două sfere 

conţine şi măcar la nivel de potenţialitate, premisele unei rafinări etice, estetice, afective şi/sau 

emoţionale pe care fiecare le poate valorifica sau le poate ignora. 

 Interpretarea noastră se concentrează pe dinamica interacţiunii dintre diverse situaţii etice 

desfăşurate la nivelul naraţiunii, dar care rezultă şi din poziţia pregătită de text lectorului
6
. 

Strădania lui John Rivers este aceea de a împăca exigenţele interiorităţii sale cu cerinţele 

mediului exterior. Configurarea percepţiei Sinelui se derulează la două nivele. Pe de o parte, ne 

confruntăm cu crezul şi valorile sale, adânc înrădăcinate în educaţia pe care a primit-o acasă (în  

mod special de la mama lui). Prin urmare, întâlnirea lui cu familia Maartens revelează o serie de 

precepte şi judecăţi despre care el însuşi nu ştia că le deţine şi pe care le descoperă doar în 

momentul în care se confruntă cu situaţia de a lua poziţie faţă de anumite evenimente.  Pe de altă 

parte, conturarea Sinelui are loc la nivelul interacţiunii text-cititor, accentuând interdependenţa 

dintre judecăţile etice, estetice şi interpretative de-a lungul lecturii şi după finalizarea ei. 

 Deznodământul relaţiei amoroase pe care a avut-o John Rivers cu Katy Maartens este cel 

care readuce lectorul la începutul lecturii şi îl provoacă să se raporteze la întreaga relatare din 

perspectiva oferită de această încheiere, precum şi de paşii care o precedă. Pe măsură ce am 

înaintat în naraţiune, aria noastră de cunoaştere a fost extinsă, în timp ce dorinţele şi aşteptările 

noastre au suferit modificări într-atât încât au nevoie să fie revizuite pentru a corespunde 

finalului indicat. Persistenţa fascinaţiei exercitate de dilema etică pe care a trăit-o protagonistul 

la momentul respectiv şi pe care o retrăieşte prin relatarea pe care o face se datorează lipsei unei 

                                                           
5
 James Phelan, Living to Tell about It. A Rhetoric and Ethics of Character Narration, Ithaca and London, Cornell 

University Press, 2005, p. ix. 
6
 Pe care acesta o poate ocupa sau nu în funcţie de disponibilitatea cu care abordează textul. 
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poziţii clare asupra situaţiei povestite. Protagonistul caută să îşi clarifice sieşi paradoxul 

evenimentelor trăite, dar nu reuşeşte să găsească un răspuns satisfăcător şi decide să transfere 

povara acestei decizii pe umerii lectorului care are toate datele problemei. În ciuda acestui bagaj 

de amănunte, cititorul simte că nu poate să emită o judecată definitivă în ceea ce priveşte 

experienţa lui Rivers din simplul motiv că pe parcursul textului autorul ipotetic a inserat 

suficiente motive de îndoială asupra culpabilităţii / nevinovăţiei protagonistului determinându-l 

astfel pe cititorul care s-a anagajat în lectură să treacă prin aceleaşi stări prin care a trecut 

personajul la momentul derulării evenimentelor. 

 Ultima parte a tezei de doctorat, Investigaţii huxleyene în orizonturi etice, reprezintă 

concluziile prezentei cercetări derulate în câmpul lecturilor huxleyene. Interesul nostru esenţial a 

fost acela de a observa, examina, interpreta şi evalua fluxul neîntrerupt al interacţiunilor Sinelui 

cu Celălalt având cadrul etic, estetic, afectiv şi emoţional în fundal. Cercetarea noastră a urmărit 

să dezvăluie sistemul etic construit de fiecare din cele trei romane huxleyene şi să 

(re)configureze interioritatea şi exterioritatea în strânsă legătură cu raţionamentele formulate de-

a lungul lecturii. S-a pus de asemenea accentul pe interacţiunea dintre diversele raţionamente şi 

mecanismul prin care acceptarea/respingerea lor conduce la închegarea unui anumite dimensiuni 

etice a textului cercetat. Personajele care populează cele trei romane huxleyene se străduie să îl 

cunoască pe Celălalt (într-o primă etapă) pentru ca mai apoi să realizeze că Celălalt a jucat rolul 

unui mediator între exterioritate şi propriul forum interior. Întoarcerea înspre Sine este 

modalitatea prin care aceste personaje reuşesc (într-o măsură mai mare sau mai mică) să îl 

descopere într-un final şi pe Celălalt, pe care doreau să îl cunoască mai îndeaproape. 

 Prezenta teză de doctorat valorifică câmpul de investigare propus de critica etică în cadrul 

celor trei romane ale lui Aldous Huxley, punctând trecerea de la sentimental de alienare (Punct 

Contrapunct), la fragila speranţă pusă într-un viitor care să conţină răspunsuri mai pertinente la 

cerinţele individului (Orb prin Gaza), pentru a ajunge apoi la o stare aparte de reconciliere cu 

trecutul (Geniul şi zeiţa). Alternarea constantă a secveţelor narative şi a poziţiilor pregătite 

pentru cititor imprimă textului o dinamică specifică ce se reflectă şi în cadrul lecturii propriu-

zise. Cititorul este atras în mijlocul relatării prin problematica evenimentelor la care iau parte 

personajele şi prin evitarea luării unei poziţii foarte clare atât faţă de reacţia personajelor, cât şi 

faţă de contextul mai larg în care acestea se manifestă. Cercetarea noastră se adresează cu 

precădere mecanismului prin care judecăţile etice, estetice şi interpretative afectează 

comunicarea artistică dintre creator şi receptor derulată prin intermediul operei de artă.  

 În centrul acestei întreprinderi critice s-a aflat procesul de (re)configurare al 

Sinelui/Celuilalt aşa cum se derulează el în romanele alese spre investigare. Direcţiile de 
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interpretare avansate de James Phelan au fost completate de reflecţiile la care invită înţelegerea 

relaţiei etice Eu-Celălalt în viziunea filosofului francez Emmanuel Levinas. De-a lungul 

procesului de autodefinire, personajele s-au văzut nevoite să relaţioneze cu Celălalt şi la alte 

nivele de interacţiune decât cele la care se aşteptau. Înţelegerea Celuilalt în ceea ce s-ar putea 

numi esenţa sa a contribuit la lărgirea sferei de acţiune a Sinelui, precum şi la o percepţie mai 

clară a dilemei etice, artistice, intelectuale sau emoţionale cu care se confruntă forumul interior 

al fiecărui individ. Vocea conştiinţei personajelor a jucat un rol fundamental în delimitarea 

naturii interiorităţii acestor indivizi care de cele mai multe ori nu reuşesc să comunice în exterior 

drama interioară pe care o traversează, uneori nici măcar măruntele preocupări existenţiale, care 

dacă ar fi fost exprimate şi dincolo de nivelul conştiintei poate ar fi contribuit la o mai bună şi 

mai rapidă elucidare a numitor sentimente, idei, gânduri etc.  

Aplicarea metodei criticii etice romanelor lui Aldous Huxley nu face altceva decât să 

deschidă orizonturi mai puţin sondate de interpretare a textului ficţional huxleyan arătând modul 

în care problematicile avansate de aceste naraţiuni pot dobândi o serie de semnificaţii în funcţie 

de experienţa lecturii şi de disponibilităţile publicului cititor. Structura internă particulară a 

fiecărui text joacă rolul unui mediator între viziunea pe care o promovează textul şi modul în 

care cititorul de raportează la acea viziune. Antrenarea spiritului de observaţie şi a curiozităţii 

lectorului prin intermediul dilemelor etice, estetice, afective şi intelectuale pe care le promovează 

romanele analizate, precum şi a asocierilor inevitabile la care se face trimitere pe parcursul 

derulării naraţiuniilor, transformă lumea ficţională huxleyană într-un permanent loc de întâlnire 

al gândului, sentimentului, raţiunii şi simţului artistic.  
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