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Şi uneori, ca din senin mi-e dor de ea.
Atât de fin, atât de puţin
Că încremenesc în mijlocul unui gest.

Ea nu mai există, ştie asta toată lumea,
Nici eu, dacă mă gândesc bine, nu mai exist,
Şi cum poate cuiva care nu mai există să-i fie
Dor de cineva care nu mai există?

Pentru că-ntre timp am dispărut şi eu,
M-am scurs în crăpăturile dintre podele
În tubul cu pastile rămas deschis
În călimara cu cerneală uscată.

După cum se ştie dorul usucă lucrurile.

Alexandru VLAD
Evoluţia sentimentelor
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Alexandru MUŞINA 

Jurnal 
(continuare)

15.II

Ora 3, poate 2,30 după-amiaza. Singur acasă, 
liber. Un fel de rege. Peste cîteva minute, ore, ce va 
fi, însă? Dureri în genunchi, deja. Reumatism. Pe 
marginea mizeriei toţi, scufundîndu-ne încet. Soarele 
arde, ţara se descompune, scene groaznice – pe care le 
credem numai din filme sau cărţi – au fost şi vor fi. Noi 
ne purtăm ca şi cum nimic...Nu am fost educaţi astfel, 
minţiţi din copilărie, cîntece şi vorbe mari şi uniforme, 
şi iar cîntece şi vorbe mari, mereu aceleaşi vorbe despre 
paradisul terestru, aici, acum, iată-l! ce, nu-l vedeţi? 
ăsta-i! iată-l! bucuraţi-vă de el! Şi noi? Ar trebui să scriu 
în primul rînd despre asta, despre asta să scriu. Despre 
Utopia şi, în acelaşi timp, „dictatura gestionarilor”, 
despre satisfacţiile şi mîndria de „a te fi descurcat”. 
Despre fazani şi despre „şmecheri”, tot fazani în fond. 
Şi despre disperarea troglodiţilor că sînt semianalfabeţi 
şi goana lor după titluri şi foncţii şi „putere”, adică 
dreptul de a ţipa la cei „mai mici”, care vine după 
obligaţia de a te căciuli, de a lua, zîmbind, şuturi în cur 
de la „cei mai mari”. Despre cum mi-a penetrat sufletul 
şi l-a descompus fascinaţia şi spaima birocratică faţă 
de/pentru birocraţie, faţă de/pentru această „ierarhie” 
absurdă şi degradantă. Sînt un om liber? Nu, nu, nu! Nici 
măcar interior, pentru că – deşi par (şi sînt) un „colţos” – 
nu o fac cu nepăsare, cu naturaleţe. Libertatea – minimă 
– e ceva ce, am senzaţia – nu mi se cuvine (?!), ceva 
„ilegal”, pentru care mă lupt şi pe care mi-l doresc, dar 
ca pe un „viciu”, ca pe o plăcere ruşinoasă. Pentru că – 
în fond – sînt foarte sensibil la ce şi cum simt şi gîndesc 
cei din jur, iar pentru majoritatea libertatea e ceva 
„anormal”, nu doar că nu există şi nu şi-o doresc, dar 
nici nu o înţeleg, nu înţeleg la ce-i bună, la ce serveşte. 
Care libertate? Nu mă-ncurc în definiţii, să zicem cea 
pe care (şi cum) o înţeleg occidentalii, sau o înţelegeau 
romanii şi grecii din democraţii. Vorbim limba română, 
dar „sufletul” ni s-a orientalizat.

*

Imnul homosexualilor: „Foaie verde duru-duru/
Cea mai bună pizdă-i curu’”

*

Oboseală şi iritare permanentă. Simplu: 
sindromul sclavului laş. 

Nici măcar nu scriu literatură. Doar eseuri, din 
ce în ce mai ridicole prin distanţa faţă de „viaţa reală”. 
Sigur, poate pentru asta trăim, să „avanseze” poezia, 
deşi noi ne degradăm, dar...Prea mulţi de dar. Devin 
redundant. Previzibil. Il est plicticos. Nu am curajul 
s-o neg. În fond, femeile simt mai bine: nu mai sînt 
un bărbat adevărat. Inteligenţa mea nu face decît să 
amplifice penibilul. O naţie e terminată cînd toţi nu mai 
vor decît să supravieţuiască fizic, cum o fi, dar numai 
să mai trăiască, să mai prindă o zi şi încă o zi...Să nu 
se mai bucure de nimic, dar să aştepte. Ce? Să moară 
dictatorul? Nici măcar. Să se tîrască pînă mîine şi atît.

22.II

Există, desigur, o minciună „socialmente 
necesară”. Dar eu, îmbolnăvit de atmosfera din jur 
(exces de empatie!), am ajuns să mă mint şi să mint şi-n 
chestii în care nu-i necesar. De exemplu: nu mai sînt 
în stare (n-am chef) să scriu decît poezii pentru copii. 
Dar, eu îmi spun (şi spun) că o fac şi pentru bani (dacă 
nu-n primul rînd pentru bani) care bani, odată, o să-mi 
permită să scriu opera „mare”. Rahat! O prejudecată 
atît de comună – lit. pentru copii e „minoră” – pe care 
o şi preiau, dar nici nu vreau să recunosc că-s atît de 
comun în prejudecăţi (Ca şi cum ar exista prejudecăţi 
„de excepţie”, „geniale”).

Nici nu mai ştiu cum s-o-ntorc. Îmi doresc glorie, 
dar drumurile pînă la ea mă scîrbesc şi, dacă e să fiu 
sincer, nici gloria nu mă prea atrage. Nu mă atrage ca 
scop, pentru mine ar fi un mijloc (pentru a ajunge la ce?  
să fiu iubit cu naturaleţe, de exemplu, dar gloria tocmai 
acest tip de afecţiune nu îl presupune, ca tot ce e excesiv 
intermediat social); dar e evident şi că va veni prea tîrziu, 
pentru a o mai putea „folosi” la ceva. Egoism excesiv, 
recunosc. Sau doar umana disperare că îmbătrînesc, că 
nu-s aşa de important pe cît mă imaginam, că mor...că 
n-am făcut mai nimic din ce îmi doream, din ce visam. 
Deşi, iată, am scris poezii mai bune decît aş fi putut visa 
la 19 ani că voi scrie.

A doua slăbiciune: prea marea importanţă 
acordată nulităţilor locale şi naţionale, faptelor, textelor 
şi „succeselor” lor. O lume care se va scufunda, care 
se va fărîmiţa, fiindcă nu există. Şi-atunci? Nu mai 
citesc revistele cam de 1 an, dar tot mai sînt sensibil 
la zvonuri, opinii, etc. Am nevoie de „mediu” şi asta-i 
lumea (inclusiv literară) în care-am crescut, în care 
m-am format. Toţi căcaţii, gen Itu, Drăgan, Brumaru, 
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Lăncrănjan, Dumbrăveanu etc. încă mă mai (deşi 
discret) ating, încă mă mai descurajează cumva noile 
lor „isprăvi”, „succese” etc. Nici nu ştiu de ce, cînd e 
evident că tinerii sînt incapabili (sau dezinteresaţi) de 
o minimă solidaritate combatantă, care să modifice 
puţin climatul literar, „regulile jocului”. Cu cine, în 
fond: Buduca, Pecie, Ţăposu etc.? Hai să vorbim să 
n-adormim. Mai bine treci şi scrie ceva cît de cît viabil 
pentru copii!

23.II

O joi, în care sînt tot bolnav. O viroză, probabil. 
Nici nu mai ştii ce să crezi despre lumea asta, orice 
poziţie e excesivă şi/sau relativă. Pot să scriu despre 
mizeria zilnică, dar şi despre zîmbetul fetiţei mele, 
despre iarba care iese de sub zăpadă, despre corpul 
minunat al femeii, dar şi despre infernul fiziologiei 
sau cel casnic. Uneori mă simt Tolstoi, alteori Byron, 
uneori Camus, alteori T.S. Eliot, uneori Shelley, 
alteori Dostoievski şi, rareori, Kavafis sau Tournier. 
Îmi plac autori atît de diferiţi, sînt atît de empatic în 
relaţiile inter-umane încît mă întreb dacă am vreun 
„centru”, dacă „biografia” mea înseamnă altceva decît 
o înaintare năucă, cu dese schimbări de macaz, un 
consum de energie psihică şi inteligenţă risipit în stînga 
şi-n dreapta, aiurea adică; o înaintare care e, în fond, 
o împrăştiere. Rămîn poeziile: dar ele reprezintă oare 
ceva? Le sînt, realmente, de vreun folos celorlalţi? De 
obicei aş răspunde, fără ezitări, da. Azi însă sînt discret 
bolnav, afară e senin şi soare, sînt singur, azi, acum, 
într-o clipă suspendată îmi pot permite să fiu detaşat; şi 
răspunsul e: nu ştiu, e foarte problematic.

Mai grav e că mă simt blocat, că am fost cuprins 
de entropia din jur (iată c-am ajuns şi la Pynchon! 
Apropo: încerc, cu turbare, să-i citesc pe americani, 
limba n-o prea înţeleg, dar îi dau înainte, cu senzaţia că 
– acolo – e unul din spaţiile care mă mai pot, spiritual, 
excita, pot să-mi dea senzaţia participării la o aventură 
a spiritului. Iluzie, poate, dar nu prea mai am alta de 
care să mă agăţ, literatura noastră-i blocată şi – sincer 
să fiu – colegii mei „de generaţie” au început să mă 
dezamăgească: produc, totuşi, lucruri de mîna a doua 
sau se repetă, dar se comportă ca şi cînd ar scrie chestii 
de vîrf. Îşi fac curaj unul altuia, şi ca să nu „vadă” – 
deşi văd – condiţia lor umilitoare, dispreţul cu care sînt 
trataţi de „oficiali”, milogeala sau linguşeala pentru 
publicare, statutul socio-intelectual jalnic etc.).

Dar, e un soare de primăvară! (Efectul de seră, aşa 
tot repet, am ajuns un papagal înfiorător, repet aceleaşi 
fraze, propoziţii, sintagme la nesfîrşit, Tania are dreptate 
să fie exasperată, dar ăsta-i modul meu de a mă răzbuna. 
Pe cine? Pe lumea din jur, pe mine însumi, cel devenit un 
fel de ciupercă intelectuală. Un fel de regele-ciupearcă, 
poetul-ciupearcă, cu mintea bearcă, care geaba încearcă, 
să se caţere-n barcă. Barca lui Li-Tai-pe, desigur. Barca 
vieţii de-adevăratelea, nu a celei ca-şi-cum.

*
Am tot citit la un imbecil roman american „The 

Man from Riondo”. Problema-i: imbecil, imbecil, dar 
nu m-am putut dezlipi de el, deşi personajele n-aveau 
nici un chichirez, intriga peticită şi previzibilă, cît 
despre „filozofia de viaţă”...Totuşi, l-am recitit pe Jane 
Grey de 3 ori, cu al său asemeni „Nevada” – un dram 
de stupizenie zace adînc în mine. Ce meditaţie! Ce 
probleme profunde! Ce atenţie la lumea din jur, ce luptă 
cu cuvîntul! Un nesăţios cetitor de romane cretinizante, 
aiăsta-i poetul!! Halal!

 De fapt, degeaba mă agit aici, nici nu prea mă 
simt vinovat şi, oricum, viciul ăsta mă domină. În loc 
să stau să lucrez la roman, să citesc ceva ca lumea...
Desigur, nu-s un „academic”, dar atunci să scriu şi eu, 
pe bani, prostioare deastea. Vezi, de asta n-am chef, 
chiar mă plictiseşte. Numai să citesc. Atît.

 Pe cine interesează acest „Registru”? Exceptînd 
nenorociţii de funcţionari, preocupaţi să nu gîndească şi 
să trăiască nimeni cu adevărat...Cumva, ironie a vieţii, 
în sistemul ăsta ţi se dă mai multă importanţă, chiar 
dacă numai pentru a te aduce la un numitor comun. 
Moştenim, degradînd-o, grija „comunitară” a actului 
faţă de calitatea vieţii şi comportamentului fiecăruia. 
Un reflex – şi o mentalitate – constructiv „educativ” e 
întors în cale de deformare, de degradare a individului. 
Totul, desigur, în numele unor „înalte idealuri”, între 
care inclusiv libertatea. Banal proces, nu mai puţin 
stupefiant. Problema e: ce mai ţine-n picioare o lume 
în care nimeni nu se mai simte cu adevărat bine, nu mai 
trăieşte cu adevărat? Un coşmar continuu, început cu 
primul război mondial, continuat cu o revoluţie şi-un 
nesfîrşit război civil (victime cam 20 milioane), întins şi 
la noi, rozînd cel puţin trei generaţii, întreţinînd conflicte 
aiurea de mult rezolvate şi acumulîndu-le şi pe cele din 
afară...Oh, nu, nu e cea mai rea dintre lumile posibile, se 
poate (se putea pînă acum 3-4 ani) trăi şi aici, dar după 
ce-ai dat cu nasul în Europa, cum să te simţi în Asia? 
Oh, e lejer să stai la Paris şi Chicago şi să demonstrezi 
valoarea (în ultimă instanţă) fiecărui „model cultural”, 
dar tare n-aş fi vrut să-l văd pe Eliade trăind într-un trib 
din Papua – Noua Guinee, sau în Iran, sau chiar la noi!? 
Vulcănescu a murit cum a murit, Noica ce-a ajuns?!? 
Mai bine să nu mă gîndesc, că mi se face rău. Pentru că 
nu vreau să emigrez! Naiba ştie de ce, în fond.
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Radu VANCU 

Dragă Sinucidere

#

E jignitor cât de puţin doare,
dar măcar e o consolare:
aici se cam moare. 

Până şi florile latră
& sfâşie beregăţile 
cu petale necruţătoare.

Aerul, mai mult mort 
decâr viu,
secţionează delicat jugulare. 

Frumuseţea acidă 
dizolvă creieraşe ecosez
& muşchiul de inimioare, 

vine, vine, vine,
calcă totul în picioare.
Cât acid, atâta consolare. 

Nimic viu sub soare.
Auzi? Da.
Eu sunt mic, tu fă-mă mare.

#

Tati, am putea fi mai tari decât Berryman & taică-său,
 şi decât papa Hem & taică-său, 
  am putea fi nişte Mengele & Beria
  & cavalerii Pardaillan ai sinuciderii. 

Tu eşti spânzuratul, eu aş putea fi fierarul ăla 
 care şi-a pus capul în menghină 
  şi a strâns până şi-a auzit ţeasta trosnind – 

de fapt, până nu şi-a mai auzit-o.
 Gâlgâia sângele din el ca din vacă. 

Tu ai rămâne spânzuratul, eu aş putea fi
 cel ce-şi bate piroane în ochi. Cel ce 
         înghite jumătăţi de lame de ras. Cel ce 

se injectează cu ace contaminate. Băutorul 
 de azot. Înghiţitorul de şobolani flămânzi.  

Există însă ceva mai înfricoşător
 decât toate astea la un loc,

ceva ce le face să se ascundă
 în găurile de şarpe din inimile noastre.

Ceva ce are legătură cu ochii unui copil, 
 când îi pui dimineaţa
  lapte călduţ
  peste cereale. 

Undeva în adâncul ochilor copilaşului 
 îi vezi în fiecare dimineaţă,
 cam la ora la care te-ai spânzurat tu,
  pe Mengele & Beria rugându-se 
pentru noi. 

#

Spânzuraţi cu gât alungit şi încovoiat
 ca degeţelele de copil
  născut prematur. 

Fălci căscate larg
 ale celor care şi-au tras glonţul în gură,
  râzând de gluma colosală

scrisă de propriul sânge
 pe peretele din spate.

Beteală de vene strălucind de sânge închegat.

Beteală de inimi strălucind de metal drăgăstos. 

Beteală de creiere plutind, meduze fericite
 & fosforescente, prin aerul dulce
  ca ultima suflare a unui sinucigaş,

atunci când i-o sufli disperat
 înapoi în piept. 

Beteală de ficaţi strălucind vineţii,
 fluturând zdrenţuiţi & triumfători,
  cântând cu drapelele lor cirotice

gloria celei mai fericite armate
 de sinucigaşi. 

Şi el strălucind
 printre toate astea,
  strălucind 

ca un copil 
 lăsat singur
  în raionul de jucării. 

#

Cei blânzi ca porumbeii nu au sufletul blând.
Creierul lor, inima lor plutesc şi ele deseori
 prin aerul dulce ca sinuciderea
  al sinuciderii. 
Şi numai cei îmbibaţi bine-bine cu dulceaţa asta
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 ajung frumoşi 
  ca făcuţi din zahăr.

Ca nişte clătite îmbibate bine-bine cu dulceaţă
 bucură sinucigaşii ochii lui Dumnezeu.
Ca nişte poeme de dragoste
 scrise pe foi de asemenea clătite
  bucură ei ochii lui Dumnezeu.
Ca nişte poeţi tatuându-şi poeme de dragoste
 pe inimile lor îmbibate cu dulceaţă 
  bucură ei ochii lui Dumnezeu.
Căci sinucigaşii 
 sunt poeţii visaţi de Dumnezeu. 

Frumoşi ca făcuţi din zahăr & cianură. 
Blânzi ca porumbeii & înţelepţi ca şerpii
 ce se înghit pe ei înşişi.
       Oameni de tinichea cu inimi de clătite.

Pe toţi îi înveleşte, noapte de noapte,
 în inima lui ca o clătită uriaşă
 îmbibată bine-bine de o invidie melancolică
      dulce-acrişoară ca dulceaţa de corcoduşe.

# 

Hei, tati, când stăteam lângă cadavrul tău, 
 aş fi dat orice să fiu cei 20 de waţi 
  care fac creierul să funcţioneze.

Acum, când dorm lângă trupuşorul cald
 al lui Sebastian, ştiu că 20 de waţi pot ilumina
  ca un rug de o mie de cadavre –

şi că asta e Frumuseţea naibii. Frumuseţe, tu, 
 flagel al inimilor, rug al cadavrelor dragi,
  eşti un beculeţ de 20 de waţi. 

Momentul ăla când cobori în bucătărie noaptea,
 Sebastian are febră şi te duci să iei din frigider
  Nurofenul cu gust de portocale

cumpărat seara de la farmacia de la colţ
 (sperai să n-ai nevoie de el) şi,
  când deschizi uşa frigiderului,

constaţi că beculeţul de 20 de waţi s-a ars.
 Şi febră, şi spaimă. Iei Nurofenul şi urci
       la trupuşorul cu 40 de grade şi 20 de waţi.

#

Câtă vreme sinucigaşii sunt vii,
 nu-i vede nimeni.

Ai jura că-s vii când râd
 în crâşma de cartier
  cu ochi strălucitori
  & inimi pulverizate
 în vodcă. 
 Însă nu-i vede nimeni.

Ai jura c-au fost vii
 cei ce şi-au ţinut inima 

  în rai
  & au disperat.
 Nu i-a văzut nimeni. 

Ce să mai vorbim: şi eu
 l-am văzut de atâtea ori pe tata
  pulverizat
  şi nu l-am văzut.
Aş fi jurat că era viu.
 Nimeni nu l-a văzut.

Aş vrea, tati,
 încă o după-amiază
  în care vodca să 
  strălucească între noi

şi noi să ştim
 că-n ochii ei limpezi
  tu eşti sinucigaşul ei 
 de suflet
iar eu   
 sinucigaşul ei 
  din flori.

# 

O seară de iarnă într-o mansardă 
 nemobilată, cu celofane mari 
pe jos, pline de var. Goală, doar un
 bărbat tânăr aşezat pe jos, 
  lângă o sticlă de vodcă.  

Bărbatul bea cu înghiţituri scurte, 
 dar dese. De la o vreme, în jurul mâinii
 care ţine sticla aerul e tot mai clar,
tot mai străveziu. Şi el se uită
 tot mai încruntat în claritatea aia,
  ca şi cum ar vedea acolo
nu doar pe tatăl lui sinucis,
 ci un Holocaust întreg de taţi sinucişi.
Din când în când, claritatea aia
 străluceşte, ca şi cum printre sinucişi
ar trece, luminos ca o flacără de crematoriu,
 Dumnezeu. Vodca tremură atunci
  emoţionată. 

Bărbatul bea cu înghiţituri tot mai scurte
şi mai dese. Se uită în claritatea aia sinucigaşă
 cum se uită copiii la desene animate.
Şi uneori chiar râde, ca şi cum
 ar vedea că sinucigaşii îşi fâţâie 
  oasele lor încântătoare
  prin faţa lui, fac tumbe, 
sluj & aport. Bărbatului îi plac
 sinucigaşii, clovnii lui Dumnezeu,
 cui nu-i plac. Apoi iar se încruntă, 
  cu fruntea încinsă ca o flacără
  de crematoriu.

Bărbatul bea, şi claritatea aia începe
 să pufnească şi să ţâţâie, ca şi cum 
câţiva sinucigaşi mai bătrâni
ar pufni & ţâţâi privind pe cei tineri
 făcând pe clovnii lui,
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 & ar spune oftând: 
  „era bine când ne sinucideam, 
 acum se întâmplă lucruri mult mai rele”.

Apoi tac toţi deodată: nu doar bărbatul
şi creierul lui năbădăios ca un sinucigaş bătrân,
 dar şi sinucigaşii – tac deodată toţi,
ca şi cum ar privi şi ei într-o claritate
 sinucigaşă cu alţi clovni
 & altă flacără de crematoriu. 
Numai vodca mai pufneşte uneori,
sobă veche într-o casă la ţară.

Pe celofane murdare de var, o sticlă
 goală de vodcă şi un bărbat
  adormit. E atâta claritate
  în asta. 

#

Câtă claritate, atâta trecut.
Sinucigaşul e clovnul absolut
printre cei ce-au putut. 

În sinucigaş, viitorul e iar ce-a fost.
  Inima din nou are rost.
   Trecutul pică de prost.

Câtă sinucidere, oricâţi muşterii.
  Câţi sinucigaşi, atâţia vii.
   De ce nu-mi vii. 

Dragă Sinucidere, te-am pupat.
  Tati s-a spânzurat,
   eu m-am lăsat.

Puteai să ai tată şi fiu.
  Dublă, marţ, poartă-n sicriu. 
   Câtă sinucidere, mai ales 
viu. 

Nu te-ai priceput.
  Sinuciderea mea, drag rebut.
   Câtă sinucidere, toată-n 
trecut.

Sinuciderea & poezia citesc viitorul.
  În omorul tău, tati, mi-am citit 
omorul.
   La trecutu-ţi mare, mare 
viitorul. 

Te-am avut
  şi te-am pierdut.
   Dragă Sinucidere, om m-ai 
făcut.

#

Ce blând, 
ce feeric,
 s-a dat tonul:

maşinăria de sinucis
 izbeşte-n cap 
ca pantoful lui Hruşciov la ONU.

Ce chestie, poezia:
 tu şi maşinăria.
  Câtamai feeria. 

# 

Glorioasa zi 
în care dracul face
să te vezi în oglindă 
când te bărbiereşti.

Şi-n ochii tăi 
privirea aia. Pe care
o au sinucigaşii
în glorioasa zi

de parcă le-ar bate 
mereu în ochi
o lumină de vară.
(Dracul face.)

O vară atât de strălucitoare 
încât rămân încleiaţi 
în lumina ei într-o
glorioasă zi.

Încât lumina ei frumoasă 
le aşterne pe retine
tuberculi leproşi.
(Dracul face.)

Glorioasa zi
în care dracul face. 

#

Creiere, tu, atât de policolor
de parcă toată toamna s-ar fi aşezat acolo 
şi s-ar fi sinucis.
Uşor, prea uşor.

Inimă, turmă de 
porcuşori roz înflorind 
pe o coastă de deal. 
O turmă rosé, un val. 

Poeme, autobiografii subtile 
& fără ieşire. 
Reptile tiptile
prin cimitire.

O, ce bucurie.
Totu-i vis & armonie.
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Radu ŢUCULESCU

Pe aripile cărăbuşilor...

Frumoasa lună mai! Bună de pus pe muzică!
Sonata lunii mai. Simfonia lunii mai!
Te împinge spre extaz.
Fusese o lună cu puzderie de cărăbuşi. O dată la 

patru ani se întîmplă aşa. Cărăbuşii invadează Dealul 
Cetăţuii şi Marele Oraş. Cărăbuşii invadează lumea!

Sînt drăguţi, bîzîitori, inofensivi. Strălucesc, în 
apus de soare.

Cărăbuşi de aur.
Am prins unul. E simplu, cînd sînt atît de mulţi, 

lovindu-se între ei. Nu cunosc teama.
Adusesem cu mine un mosor de aţă subţire. 

Intenţie premeditată. Am rupt o bucată. Am legat-o de 
un picioruş. Celălalt capăt l-am legat de o crenguţă, 
desprinsă dintr-un tufiş, curăţată de frunze. Un băţ 
verde.

Cărăbuşul se porni să zboare.
Aripile vibrau armonios în aerul călduţ al după 

amiezei de mai. Legat cum era, de-un picioruş din 
spate şi de vîrful băţului, începu să se rotească în jurul 
acestuia ca o morişcă.

Maria Candelato bătu din palme.
M-am uitat la ea, mîndru de ce ştiam eu să fac 

cu un cărăbuş de mai.
S-a minunat, cîteva clipe, apoi a zis cu vocea 

ei catifelată şi zglobie, de pasăre dansatoare, înălţată-n 
zbor, acuma dă-i drumul cărăbuşului, îl doare, bietul de 
el, nu-l chinui.

Am vrut doar să-ţi arăt, i-am răspuns, încercînd 
zadarnic să preiau tonalitatea vocii sale venită din 
înaltul cerului înroşit de soarele care se retrăgea discret. 
Nu-l doare, te asigur, ba îi şi place să se joace, uite ce 
vesel dă din aripi! O morişcă vie!

Anghele, eliberează-l, mă rugară buzele Mariei 
Candelato, atinse de vîlvătăile purpurii ale apusului de 
soare. Fără agresivitate, cu cîntată duioşie.

Îi dau drumul, uite, chiar acuma. Aţa subţire s-a 
rupt uşor. Cărăbuşul n-a zbughit-o, fericit că scăpase 

din laţ. Din contră. Începu să zboare în jurul nostru, 
zumzăind muzical, fluturînd după el bucăţica de aţă 
atîrnată de picioruşul său, ca un fir de păianjen.

Vezi, pînă şi cărăbuşul s-a îndrăgostit de tine!
Dar cine mai este îndrăgostit? întrebă gura 

umedă şi purpurie a Mariei Candelato, iar eu am 
răspuns dintr-o suflare, toată lumea, iar ea a rîs, 
dezvelindu-şi dinţii mărunţi şi perlaţi, pe suprafaţa lor 
jucîndu-se o rază de soare, strecurată printre sutele de 
aripi ale cărăbuşilor care invadaseră văzduhul.

Mirosea a săpun de casă în care se amestecaseră 
flori de levănţică, la fel făcea şi mama, înainte de a opri 
fierberea grăsimilor, arunca în oală petale parfumate. 
Aşa, îmi zicea Irene, miroasă-mă întîi, vîră-ţi nasul 
după urechea mea, şi după cealaltă, plimbă-l pe ceafă, 
încet, pe gît... şi inspiră adînc. Întîi să-ţi placă mirosul 
femeii. E primul pas important. Dacă nu-ţi place, nu 
te încurca cu ea. Tu miroşi ca şi săpunul pe care-l face 
mama, zic, continuînd să adulmec aromele epidermei 
albe a fetei în casă. Asta-i bine, rîse Irene, dezvelindu-
şi strungăreaţa, e un semn că ne putem apropia unul 
de celălalt. Vei descoperi că miros şi altcumva decît... 
săpunul mamei. Atinge şi cu buzele loburile urechilor... 
ceafa... gîtul... fără grabă... nu se crapă pielea, chiar 
dacă bagi puţin dinţii în ea... Mă exciţi pe mine... şi pe 
tine... Urcă spre bărbie... sărut-o... plimbă-te cu buzele 
şi pe obraji... Rîsul reconfortant al Irenei se termina cu 
două gropiţe răsărite-n obrajii ei roşii pe care asfinţitul 
soarelui de mai îi înflăcăra cu generozitate. Părul îi era 
împletit în două cozi groase. Prin ele, şerpuiau panglici 
colorat, ca nişte curcubeie adunate într-o castanie şi 
mătăsoasă captivitate.

Cărăbuşul nostru rubiniu, cu aţa zbătîndu-se, 
molatec, sub el, atrase şi pe alţii în cercul său rotitor. 
O clipă, mi-a fost teamă să nu-i invadeze părul Mariei 
Candelato. Rebel, căzut pe umeri, des şi vag ondulat, 
precum suprafaţa unui lac mîngîiată de vînt, avea 
culoarea purpurie a ultimelor raze de soare.

Cărăbuşii de mai se roteau în jurul nostru, ca 
într-un dans protector. Nici gînd să se rătăcească 
vreunul în părul Mariei Candelato. Păstrau o distanţă 
egală, ordonată.

Eu şedeam pe bancă iar ea, în picioare în faţa 
mea. Simfonieta cărăbuşilor de mai se desfăşura 
deasupra capului meu. Dansau în jurul Mariei 
Candelato. Un nimb din aripi transparente. Un omagiu 
adus frumuseţii sale pline de prospeţime şi ingenuitate.

Era îmbrăcată cu un tricou subţire, lipit de trup, 
de-un verde deschis, ca iarba primăvara, cînd e plină 
de sevă. O fustă albă, un alb crem, extrem de scurtă, 
precum cele ale jucătoarelor de tenis. Ori chiar mai 
scurtă.

De pe banca pe care şedeam, îi vedem perfect 
chiloţii mici, albi, transparenţi şi curbura feselor. 
O simplă pală de vînt, ar fi fost de ajuns ca să le 
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dezvelească în întreaga lor splendoare. Curbele aveau 
perfecţiunea unui glob de cristal tăiat în două. Sub 
pielea netedă, rozalie, a feselor, muşchii erau plini de 
viaţă, tresărind din cînd în cînd, incitaţi de zumzăitul 
discret al cărăbuşilor de mai.

Maria Candelato avea cele mai lungi picioare 
pe care le-am văzut vreodată. Fără cusur, stîrneau 
imaginaţia, dînd naştere celor mai năstruşnice fantezii. 
Coapsele, suple şi pline totodată, emanau o căldură 
de felină tînără, capabilă să zburde ore în şir, fără să 
obosească. Genunchii şuşoteau tot timpul, molatec 
şi senzual. Prin tricou, se reliefau sînii mici şi fermi, 
cu sfîrcuri alungite, gata să străpungă ţesătura fină, 
subţire.

Am prins-o de mîini şi am apropiat-o mai mult 
de mine. Îi simţeam căldura coapselor încingîndu-mi 
obrajii. Vîrfurile urechilor.

Trebuia să-mi las capul pe spate, să-i descopăr 
faţa. Imaginea era completă. Coapsele, chiloţeii, sînii 
şi chipul ei de căprioară cu ochii protejaţi de gene 
lungi, prin care se filtra lumina înserării.

Te uiţi sub fusta mea, rîse Maria Candelato, 
balansîndu-se a dans, fără să-şi desprindă mîinile. 
Marginile fustiţei se mişcau şi ele, precum spuma 
valurilor trezite la viaţă.

N-am cum să-mi înalţ privirile spre tine decît 
aşa... trecînd cu ele pe sub fustiţă... Sînt de vină că-i 
atît de scurtă? Ce văd eu, vede toată lumea...!

Irene îşi plimba degetele mîinii drepte prin 
părul meu, în timp ce învăţam să-i sărut, cu adevărat, 
gîtul, ceafa, urechile, obrajii. Picioare de păianjen, 
încărcate cu electricitate, care-mi scurgeau fiori pe şira 
spinării, îmi ridicau firele de păr de pe braţe şi de pe 
unde mai crescuseră. Mîna Irenei, un păianjen electric, 
dirijîndu-mi cu gingăşie fermă capul. Traseul buzelor. 
Pînă cînd le potrivise peste buzele ei.

Cărăbuşii de mai năuceau umbrele înserării cu 
bîzîitul şi zborul lor.

Lasă-le moi, nu le crispa, deschide-le puţin, 
îmi şoptea Irene pe un ton amuzat. Nu mă deranjau 
inflexiunile vocii sale, subtilităţile nuanţelor. Nici 
nu mă puteam concentra asupra lor. Îşi vîrî vîrful 
limbii, fierbinte şi umed, în gura mea, mişcîndu-l cu 
agilitatea unei şopîrle. Instinctiv, am atacat-o şi eu cu 
vîrful limbii, imitîndu-i mişcările. O încleştare care-
mi răscoli interiorul trupului. O minge de foc coborî, 
invadîndu-mi pîntecul.

Irene îmi apucă mîna dreaptă şi o ghidă spre 
fusta ei lungă, cu pliuri roşii. Îi imprimă o mişcare de 
rotaţie. Ca un masaj lejer. Gingaş. Apoi o împinse în 
sus.

Nu ştiu cînd îşi eliberase sînii de sub bluza 
subţire din pînză de in. Sîni mari, elastici, dominanţi. 
Îmi bolborosi direct în gură, frămîntă-i... strînge-i... nu 
brutal... dar nici timid... freacă-i...

Un ghem de foc îmi răsări în stomac. Apoi 
începu să coboare prin pîntec, prin vezică, pînă-n 
testicule, aprinzîndu-le instantaneu. O durere surdă, 
gata să explodeze.

Eşti tare frumoasă, Maria Candelato, am 
murmurat înţepenit pe bancă, cu capul lăsat pe spate. 
Cărăbuşii care se roteau în jurul nostru, zumzăiau 
aprobator. Pînă şi cărăbuşii...

Ştiam că eşti meşter în sunete, nu şi în vorbe, 
ciripi Maria Candelato, continuînd balansul dansant al 
trupului ei perfect, de trestie gînditoare legănată de vînt, 
ca un lujer atins de adierile sfîrşitului de primăvară. 

Îmi strîngea mîinile, ca un copil lanţurile 
leagănului din parc.

Am început să-i sorb şoaptele genunchilor. 
Atunci se opri din mişcare, tremurînd ca o libelulă, 
de parcă trupul ei intrase în rezonanţă. Poate răcoarea 
nopţii care începuse să se lase peste noi, peste Marele 
Oraş, să fi fost de vină.

Am continuat să-i culeg şoaptele genunchilor 
cu buzele, tot mai febril, urcînd încet spre pulpele 
goale, ca un melc marcîndu-şi drumul cu salivă, avînd 
drept ţintă finală buzele acoperite de ţesătura fină, albă, 
transparentă, a chiloţeilor.

Frămîntam sînii nebun de elastici ai Irenei, 
mari, dominanţi, cu sfîrcuri groase, maronii. Intraseră 
şi ei în erecţie, ca şi sulacul meu, a ştremeleagului meu 
întărit, dureros, în strînsoarea pantalonilor. 

Mîna Irenei mi-a aplecat capul spre colinele 
sînilor. I-am înghiţit, pe rînd, cu necontrolată ardoare,

Atenţie, să nu muşti prea tare, chicoti Irene, iar 
răsuflarea ei nu mai era atît de calmă, de stăpînă pe 
sine.

Apoi, am simţit cum cealaltă mînă a Irenei se 
transformă şi ea în păianjen, unul care se căţăra, grăbit, 
pe picioarele mele, de la genunchi în sus, şi cu agilitate 
profesionistă îmi descheie pantalonii. Sulacul eliberat, 
zbîrnîi ca o coardă, intrînd în concurenţă cu zumzăitul 
cărăbuşilor de mai, încîntaţi şi ei de ceea ce se petrecea 
pe bancă, sub valurile protectoare ale umbrelor nopţii.

Brusc, Irene îmi îndepărtă capul, desprinzîndu-
mi buzele de pe sînii ei. Se ridică în picioare. Am 
sesizat un şoptit mătăsos. Îşi ridica fusta. De fapt, 
fustele. Avea mai multe, una peste alta, ca nişte foi de 
varză, subţiri şi colorate.

I-am desluşit pîntecul gol. Nu purta chiloţi.
Pune-ţi mîinile pe bucile mele, sînt ca şi sînii... 

dar fără sfîrcuri, chicoti Irene din nou, printre calde 
gîfîieli. Se căţără pe genunchii mei, cu fustele ridicate 
pînă la brîu. Se înfipse în stremeleagul încordat ca 
o coardă de contrabas, dintr-o singură mişcare, 
înghiţindu-l complet.
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O menghină umedă, începu a se strînge în jurul 

sulacului.
Ca o gură flămîndă.
Călare pe mine, Irene nu-şi mişca trupul deloc. 

Se ţinea de umerii mei, strîns, în timp ce sînii mi se 
ofereau din nou, direct în faţă, fără oprelişti, într-o 
poziţie mult mai comodă.

Menghina umedă şi fierbinte care-mi înghiţise 
sulacul, cînd strîngea, cînd îi dădea drumul, ca o 
pompă, ca o gură care suge o bomboană.

O nemişcare plină de... mişcare interioară, 
vîscoasă, fierbinte. O lavă agitîndu-se sub pămînt. 

Am gemut la unison. Cozile groase ale Irenei mă 
plesniră peste faţă. Gemînd, îşi clătinase capul dintr-o 
parte într-alta, de cîteva ori. Precum Radu Orbul...

Am simţit cum mi se scurge măduva din şira 
spinării, lăsîndu-mă moale ca o cîrpă. Ca un prosop.

Irene mă îmbrăţişă, vîrîndu-mi obrazul între 
chingile sînilor ei umeziţi de-o subţire transpiraţie 
parfumată.

Aşa, stors de vlagă cum eram, nu aş mai fi ieşit 
din ea... pînă dimineaţa!

Irene coborî, în cele din urmă, de pe genunchii 
mei. Hai, nu rămîne ca o cămaşă stoarsă, zise ea, 
revenind la tonul de-o sănătoasă veselie, nu ai de ce 
să-ţi fie teamă, vei deveni un bărbat pe cinste.

N-am înţeles ce a vrut să spună, dar nici nu am 
întrebat-o. M-am lăsat luat de mînă şi pus în mişcare 
de Irene, fata în casă, cea care mirosea a săpun cu flori 
de levănţică, făcut la ţară. Irene, servitoarea prezentată 
de Radu Orbul. 

Mai avem multe de învăţat, Anghele, gînguri ea, 
dar este timp. Cărăbuşii ăştia vor fi aici toată luna mai...

Mi-am lipit buzele de ţesătura subţire a 
chiloţeilor. Mi-am desprins mîinile din palmele ei. 
Apoi mi le-am lipit de fesele ei perfecte.

Prin ţesătura cît pînza de păianjen, absorbeam 
aroma buzelor garnisite cu cîţiva cîrlionţi pufoşi.

Vreau să fii numai a mea, doar eu să te ating, 
să te mîngîi, am bolborosit, scufundat între coapsele 
Mariei Candelato.

Ce bombăni acolo? întrebă ea, îndepărtîndu-mă, 
vădit tulburată.

Vreau să fii numai a mea, am repetat eu, să nu te 
atingă nimeni, să nu te spurce nici un bărbat...

Anghele! îmi opri şirul vorbelor Maria 
Candelato, aiurezi?

Se lăsă pe vine şi-mi luă capul în palme.
Umbrele nopţii coborîră, insinuant, peste 

pleoapele noastre. Ne desluşeam, anevoie, chipurile.
Anghele, eu sînt balerină, şopti Maria Candelato, 

aceasta va fi meseria mea. Să dansez pe scenă, cîteodată 
singură, de cele mai multe ori cu un partener ori chiar 
cu mai mulţi... Sper că-ţi dai seama ce prostii ai rostit. 

În momentul acela am înţeles. Nu voi putea 
forma niciodată un cuplu de îndrăgostiţi cu Maria 
Candelato. Era elevă la coregrafie. Meseria ei se 
petrece pe scenă. Trebuie să danseze şi să se lase 
pipăită de diverşi parteneri, în văzul tuturor. Să-şi arate 
chiloţeii şi fesele tuturor onaniştilor din sală ori din faţa 
televizoarelor. Ba, să mai fie şi aplaudată pentru asta!

Gelozia m-ar fi data gata. Mai bine dau eu 
dracului această relaţie, mi-am zis, pe care am încercat 
s-o înod cu superba Maria Candelato. Să fiu sincer, ea 
a fost cea care mi-a spus încă acolo, pe Dealul Cetăţuii, 
Anghele, trebuie să renunţăm la orice relaţie dintre noi. 
N-am chef de scene de gelozie. Şi nici nu te văd capabil 
să accepţi cu mine o simplă prietenie. Am dreptate?

N-am zis nimic. Am lăsat răspunsul să atîrne 
undeva deasupra noastră. Să-l ia cu ei cărăbuşii, la 
sfîrşitul lunii mai.

     (fragment 
din romanul Mierla neagră)
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Andreea POP
O sărbătoare continuă

Cu excepţia poemelor studenţeşti din volumul de 
debut (Epistole pentru Camelia, Editura Imago, 2002), 
pe care autorul însuşi îl contabiliza la un moment dat 
ca fiind ignorat aproape cvasi-general (cu excepţia 
a vreo două cronici, totuşi), poezia lui Radu Vancu a 
fost întâmpinată, încă de la început, cu un interes care 
denunţa o voce de o vibraţie distinctă, cu un ecou cu 
bătaie lungă.  

Forţa lirică, susţinută de o viziune în care 
experienţa personală este transfigurată într-o exorcizare 
terifiantă, notabilă în mai toate volumele, a confirmat, 
în bună măsură, o astfel de intuiţie. Există, în poezia 
lui Vancu, întotdeauna, un fir de tensiune care străbate 
de la un capăt la altul filonul poetic şi care activează 
de fiecare dată un paroxism senzorial şi afectiv; dacă 
în Epistole un asemenea impuls ia forma unui ecorşeu 
în care „radiografierea” iubitei devine scară unică de 
reprezentare a lucrurilor – „fulgii s-au mărit,/ în zarea 
depărtată ningi gri, griul vine probabil de la pulovăr,/ 
da, în mod sigur, căci, privind atent, se poate vedea 
deasupra/ orizontului linia desuet de albă a gâtului tău”, 
ninsoare (poemul cuvintelor) –, începând cu Biographia 
litteraria (Editura Vinea, 2006), discursul explodează 
de-a dreptul într-o confesiune teribilă care se scrie în 
carne cu vârful unei lame ascuţite, în care cuvintele 
devin „o baltă puturoasă, pe care eventualele înţelesuri 
se întind ca mătasea broaştei/ verde-răcănel [...]” 
(basmul pe care mi l-aş spune mie) şi care articulează 
o reprezentare identitară de tip abator: „Sentimentele 
din carne de porc./ Amintirile-chifteluţe din carne 
tocată râncedă./ Noemele-copănele. Monomaniile-
fleici. Obsesiile-filé.” (Sentimente din carne de porc, în 
Monstrul fericit, Editura Cartier, 2009). 

E greu de spus care sunt trăsăturile Frânghiei 
înflorite* ce nu au fost descifrate de către exegeză până 
acum. S-a vorbit, între altele, pe bună dreptate, de o 

formulă nouă în care este tratat materialul poetic în raport 
cu temele anterioare şi despre „capacitatea de a-şi purta 
în spate integral obsesiile, fără a renunţa la vreuna dintre 
ele când o angoasă nouă se iveşte la orizont, (care, n.n.) 
face din Radu Vancu un poet profund, cu un imaginar 
autonom” (Alex Goldiş, România literară, nr. 25/2012), 
de felul în care „brutalul, macabrul, traumaticul” se 
îmbină cu „delicateţea, inocenţa şi fanatismul familial” 
(Ştefan Baghiu, Cultura, nr. 384/2012), ori despre 
structura volumului – „un soi de testament tulburător 
în care depoziţiile parodice sînt concurate de lamentări 
sfâşietoare despre insuportabila vitalitate a morţii.” 
(Claudiu Turcuş, Observator Cultural, nr. 631/2012) 
Cu siguranţă că una dintre primele calităţi ale scriiturii 
este dată de expresia rafinată, în comparaţie cu volumele 
anterioare, concentrată, adică, într-o economie a rostirii 
care mizează pe detaliul esenţial sau pe comparaţia 
insolită şi sugestivă, ca strategie de eficientizare maximă 
a sugestiei: „Aici te trezeşti cu obrajii arzând şi creierul/ 
aburind în crăticioara craniului ca un cartof fierbinte,/ 
fiert îndelung pentru o masă săracă.” O asemenea 
sondare scrupuloasă a adâncimilor psihismului traduce, 
în poezia Frânghiei, o hiperluciditate ascuţită, pe 
fondul căreia faţa şi reversul lucrurilor se împletesc 
într-un joc al corespondenţelor sumbre: babeţica devine 
echivalentul ştreangului, iar simbolistica trandafirilor 
trădează un accesoriu funebru în decorul lumii de 
dincolo şi „contaminează”, deopotrivă, şi micul univers 
filial. Convulsia lăuntrică ia forma unei confesiuni care, 
pe fondul tuşelor existenţialiste, denunţă o cerebralitate 
ce mocneşte răbdător, concizie a unei interiorităţi care 
îşi proiectează neîntrerupt tulburata disecţie biografică.

În toată această „politică de epurare”, cohorta 
de obsesii şi preferinţe livreşti din poemele anterioare 
este uneori sacrificată cantitativ în detrimentul reflecţiei 
imediate (nu-i vorba, nu în totalitate, căci apar, totuşi, 
între altele, consemnarea melancolică a ultimei întâlniri 
cu M. Ivănescu – celălalt „mort iubit”, jurnalele 
kierkegaardiene ca „anti-depresive” de nădejde, ori 
frânturi din discuţii amicale despre literatură), ceea ce 
face din inserţiile parantetice strecurate pe alocuri în 
discursul liric propriu-zis (deşi nu în puţine locuri aceste 
„breşe” explicative se infuzează discret de tuşele unei 
poezii subtile), dincolo de „exerciţiu de respiraţie”, cea 
mai autentică şi fidelă auto-critică; esenţa întregului 
demers poetic poate fi localizată tocmai într-o astfel de 
„galerie” laterală: „Subconştientul meu mic-burghez 
vrea să facă ordine, să aşeze în silogism microarmonia şi 
catastrofa, să regizeze un cartoon feeric după un scenariu 
deprimist.”; ori, puţin mai încolo, constatarea poetului 
că, mai mult decât una de poezie, cartea pe care o scrie 
devine o adevărată contabilitate onirică. Comentat într-
un dublu registru, breviarul stărilor sufleteşti închipuie 
o pereche opozitivă cu polii răsturnaţi, care face din 
poezia lui Radu Vancu o devoalare cutremurătoare 
în care în reflecţia cotidiană cerebrală şi temperată se 
poate ghici culoarea roşiatică a rănii, chiar dincolo de 
cazurile explicite (ca de pildă refrenul obsedant de la 
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începutul fiecărei secvenţe lirice, de o rezonanţă candid-
îndurerată), în punctele de aparentă evaziune biografistă: 
„Oricât de disparate sunt domeniile vasale poeziei, 
oricât de eterogene, ea le face, prin forţa ei, omogene. 
Cele neasemănătoare sunt aranjate într-un puzzle din 
care se încheagă o imagine coerentă. Putem să-i spunem 
imaginii ăsteia mandala (în sensul lui Jung), aleph (în cel 
al lui Borges), hieroglifă (după Eminescu) sau oricum 
altfel. Cert e că, prin poezie, elementele disparate ale 
vieţii devin viaţa. Evident – aceeaşi verbigeraţie, aceeaşi 
Speranţă disperată.” Dincolo de preocuparea pentru 
livresc şi poezie (prezentă în alte câteva rânduri, alături 
de obsesia scrisului) şi „blestemul” logoreic, „moştenit” 
din volumele anterioare, aşa cum am arătat la început, 
ce iese la suprafaţă aici e o anume încercare disperată 
de conciliere a memoriei neînduplecate cu luciditatea 
care cere îngăduire, încercare articulată într-o concluzie 
minimalistă situată în vecinătatea dramatismului.

Toate ipostazele pe care le dezvoltă lirismul din 
Frânghia înflorită îşi trag această tensiune dramatică 
nu doar din finalurile concentrate şi sentenţioase, ci şi 
dintr-un anume vizionarism de tip expresionist (nu ca 
notă definitorie pentru poet, totuşi, deşi volumul de 
faţă demonstrează această caracteristică mai limpede, 
comparativ cu cele anterioare), de o senzorialitate 
accentuată, într-un registru adeseori macabru. Câteva 
„mostre”: imaginarul serafic din lumea de dincolo a 
tatălui stă sub semnul bestialităţii („Abia atunci, culcat 
pe spate,/ vezi panoramaţi pe cer, buluciţi ca porcii,/ 
turme de îngerei cu boticurile roşii-roşii,/ numai incisivi, 
canini şi molari, râzând la tine.”); aceeaşi perspectivă 
sumbră deschide cerul pe care soarele de noiembrie se 
vede „călduţ ca un cadavru proaspăt”; în fine, morţii 
se metamorfozează la un moment dat în oameni de 
zăpadă „«cu ochii de năsturei sticlind în delir/ cu zăpada 
învelind atent maţele terciuite/ şi bulgării de carne 
însângerată.»”. Cimitirul de unde mortul „cel mai iubit 
dintre morţi” îi trimite fiului epistolele sinistre devine 
un soi de Babel infernal, un circ de o tragi-comedie 
excelent pusă în scenă, care adăposteşte, rând pe rând, 
cadrul unui musical mortuar, un cinema al morţilor, 
salon în spital, mai apoi, unde Dumnezeu îşi face vizita 
zilnică, ori parc de joacă unde îngerii „se dau huţa/ ca-n 
balansoar pe un coşciug mai înclinat”. Viaţa de acolo şi 
viaţa de aici îşi schimbă reciproc valenţele; prezentul 
domestic ia forma unui purgatoriu, la capătul căruia se 
arată tainic paradisul Cami-Sebastian. Iată o secvenţă 
pe deplin reprezentativă pentru acest travaliu dantesc: 
„«Noi, sinucigaşii, ne-am trezit fiecare/ aşa cum ne-am 
făcut felul./ Unul cu un cuţit în inimă,// altul cu glonţul 
în creier,/ altul cu venele deschise./ Însă se lucrează 
din greu la imagine.// Eu am primit acelaşi maiou 
flendurit/ în care m-am spânzurat/ şi te aştept tot cu 
ştreangul la gât,// dar rafiei i s-a poruncit să înflorească/ 
iar Dumnezeu pictează fluturi/ pe fiecare petală din 
ştreangul de flori,// atent de parcă mi-ar fi/ cel mai bun 
prieten/ bărbierindu-mă pentru nuntă.»// Aici te trezeşti. 
Cami doarme liniştită,/ pijamaua cu Tweety se ridică 

cronică literară

şi coboară lent,/ din pătuţ se aude motoraşul cu muci// 
din năsucul lui Sebastian./ Ca de obicei, după dezastru/ 
lumea e perfectă.” Din nou, calmul din final afişează 
doar aparent şi promisiunea edenică.

Într-un interviu acordat lui Adrian G. Romila 
(în Conta, nr. 15-16/2014), vorbind despre primele 
lecturi, Radu Vancu făcea diferenţa între miza acestora 
şi proiectul său literar actual: „Pe atunci (în copilărie, 
n.n.) credeam în literatura de imaginaţie, după cum se 
vede; acum, de când îmi exersez mitomania în pagini 
tipărite, cred în literatura de memorie – dar ştiind bine 
că, de fapt, memoria e imaginaţia în flăcări.” Văzut din 
această perspectivă, Frânghia înflorită reprezintă un 
spectacol de piromanie impunător. Un mare poem e 
toată cartea, o sărbătoare continuă a celor mai devotaţi 
demoni. 
________
* Radu Vancu, Frânghia înflorită, Casa de Editură Max 
Blecher, Bistriţa, 2012, 76 p.

Fluxurile poeziei

Recentul California (Pe Someş)* înscrie poezia 
Ruxandrei Cesereanu pe o direcţie mai puţin frecventată 
până acum, a amortizării ţipătului, tensiunii frenetice a 
imaginarului şi „exorcizării” „abatorului dinăuntru” într-o 
formulă care, deşi păstrează reminiscenţe delirioniste, le 
temperează, însă, în favoarea autoconfesiunii concrete 
de această dată. Dacă păstrează însă o linie constantă, 
poemele din acest volum o fac prin viziunea îngroşat 
postapocaliptică, identificabilă aici prin modalitatea de 
raportare topografică (a se vedea, în acest sens, amplul 
poem Cădere deasupra oraşului, din volumul cu acelaşi 
nume, apărut în 1994).

Că toată cartea poate fi citită, înainte de orice, 
ca o pledoarie care „împacă” mitologia personală cu 
un spaţiu biografic esenţial o dovedeşte mai întâi titlul, 
refren obsedant şi principiu de coerenţă, totodată, care 
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adună, până la final, nodurile tari ale poeziei într-o 
circularitate coagulantă. „Şlagărul” unei generaţii 
devine aici pretextul care declanşează resorturile 
memoriei şi deschide uşa laboratorului poetic, printr-o 
confesiune directă ce pune în mişcare rotiţele poemului: 
„Avalanşa a pornit de la băieţii şi fetele care vrăjeau o 
chitară pe malul/ Someşului,/ aşa au început să cadă 
amintirile şi poezia.” Succesiunea tripartită a imaginilor 
ce curg, de aici înainte, în trei secvenţe diferite sub 
raport temporal, marcate nu doar la nivel grafic, ci şi 
printr-un anume ritm al articulării lor, face din poemul 
Ruxandrei Cesereanu o spirală polifonică în care vârstele 
personale sunt topite într-o simfonie devotată celor mai 
îndepărtate adâncimi sufleteşti. La un prim nivel, deci, o 
astfel de simfonie prinde în ritmurile ei cântecul citadin, 
„imnul” râului care face din cartografia volumului caz 
de topografie literară mitică – acea arheologie poetică 
de care vorbea Marius Conkan în România literară (nr. 
12/2014) ca fiind „cel dintâi fir roşu al cărţii”. Someşul, 
ca spaţiu concret al prezentului, ia forma trambulinei 
de pe care memoria plonjează în toate apele trecutului, 
surprinse în descrieri clasiciste, solare, ca tot atâtea 
relicve ale vârstelor de aur; în cele mai bune astfel de 
secvenţe care deschid flash-uri retrospective, poezia 
Ruxandrei Cesereanu atinge un prag de naturaleţe şi 
profunzime sclipitoare a sugestiei neaşteptat de firească: 
„La grădiniţă dormeam în paturi care se dezlipeau din 
perete./ Erau câteva zeci de fetiţe cu funde în păr,/ 
numai eu eram îmbrăcată băieţeşte, cu părul retezat,/ 
purtam pulovăr şi aveam ciucuri la căciulă./ După-
amiaza, îngrijitoarele ne puneau să dormim,/ după ce 
înghiţeam ceai cu bromură./ Atunci râul călătorea pe 
spinarea mea ca un trenuleţ de jucărie.” Râul copilăriei 
şi adolescenţei, mirosind a „vremuri hipiote”, capătă, 
de-a lungul cărţii, valenţe legendare; fără a-şi trăda 
mai vechile nostalgii lagunare (dovedite în volume ca 
Veneţia cu vene violete, 2002, ori Veneţia cu poduri de 
cuvinte, 2007), poeta încearcă să le reactualizeze acum 
din prisma reperelor acvatice originare.

Mai concret spus, toate apele pământului, visate 
şi vizitate, se varsă în Someş. Există, în tot poemul, 
o încercare neobosită de a confrunta şi armoniza 
„colecţia” experienţelor străine cu propria „moştenire” 
locală, care dovedeşte, dincolo de iterarea obsedantă 
a motivului acvatic (pasionaţii de psihanaliză ar putea 
găsi, aici, cel puţin câteva explicaţii interesante în 
simbolul scoicii care apare frecvent în poem), o legătură 
organică subtilă, dar cu atât mai intensă, cu toposul 
biografic; ea poate fi reperată mai ales prin devoţiunea 
infantilă cu care poeta adună de peste tot „suveniruri” 
pe care le dăruieşte apoi râului de acasă („Scoicile 
pariziene împrumutate odinioară de pe Rue Monsieur/ 
Le Prince”, „carcasele cosmice” ale aricilor de mare din 
Sepolya City, „scoicile late culese odinioară în Long 
Island”, ori cele galbene „culese cu stăruinţă din ţara 
minotaurului” etc.). Or, de mare efect şi tensiune sunt 
tocmai acele momente în care asemenea străduinţe 
pălesc în faţa realităţii efective, ca în exemplul următor, 

cronică literară
în care detaliul după reţetă thomas-manniană indică o 
criză a compatibilităţii: „Apoi am vrut să mut Veneţia 
pe Someş,/ împreună cu obsesiile şi microbii ei./ Dar 
detaliile au marcat altfel întâmplările./ Băiatul veneţian 
care a fost întâiul meu povestitor pe ape/ şi-a lăsat acolo 
zălog ventriculele înţepenite./ Apa lagunei a rămas 
doar a lui, într-un buzunar făcut din pungi.” Cu astfel 
de versuri, poezia Ruxandrei Cesereanu intră într-o altă 
zonă, una cu inflexiuni metalice, cu atât mai pronunţate 
cu cât accentul se mută spre social şi identitar. Pentru 
că, dincolo de toate reveriile acvatice, amplul poem 
riveran dezvăluie, în subteran, un mecanism care 
pune în mişcare spectacolul artificial al schimbului 
de generaţii, sugerat printr-o pereche opozitivă de tip 
„noi vs. ei” ce traduce declinul.  Discursul ia calea, de 
aceea, a unui laconism al expresiei care consemnează 
sub forma reportajului imediat fermenţii unei degradări 
dezolante: „Vreau să ajung la capătul râului./ Fumez 
ţigări subţiri de damă şi mă uit de pe balcon la Vară./ 
Nişte copii se bat cu perne de cauciuc,/ le lovesc de cap 
şi râd fără milă./ Cu degetele pârlite de la veioză ating 
ceaşca de ceai, pe jumătate golită./ Tramvaiele colcăie 
de oameni ca nişte pere răscoapte./ În scrânciob nu e 
nimeni./ Pe jos, nişte insecte paralizate.” Secvenţa nu e 
una izolată în economia volumului şi radiografiază, sub 
impulsul revoltei interioare, „războiul rece”, starea de 
nonsens general în care se aşază comod cotidianul, şi 
acuză artificialitatea cvasi-generală. Ar fi interesant de 
urmărit, pe viitor, dacă o asemenea cantonare în zona 
realităţii proxime, mai greu descifrabilă până la acest 
volum, se va prelungi şi în proiectele poetice următoare 
ale Ruxandrei Cesereanu; formula reuşită din California 
le-ar justifica în bună măsură, la o adică. 

Oricum, în acest nerv al poeziei se simt cel 
mai tare acele note postapocaliptice de care vorbeam 
la început, care, deşi pierd din coloritul şi exuberanţa 
violentă a rostirii din volumele anterioare, câştigă prin 
limpezime, ba chiar lasă impresia, pe alocuri, că ar fi 
sacrificate în favoarea unei perspective fade: „Şi atunci 
am ştiut:/ scalpurile noastre pe care râul le-a botezat cu 
dinamită umedă/ au renunţat la nihilism./ Pe Gange nu 
mai există ideologie,/ nici vreun dicţionar al limbii de 
la începuturi./ Reclame roşcovane pe dealuri deasupra 
oraşului/ şi făgăduieli milenare cu miros de camfor./ Iar 
la sfârşit, pieptul trufaş al poeţilor.” De fapt, tocmai în 
astfel de zone „temperate” se poate citi manifestul tăcut, 
dar progresiv, al unui poem care găseşte în el însuşi 
raţiunea supremă de legitimare. Mai presus de orice şi 
într-o mai mare măsură decât oricând, poezia Ruxandrei 
Cesereanu se arată pe sine dezbrăcată de orice inhibiţie 
(dacă o va fi cunoscând-o vreodată!), într-o confesiune 
de credinţă tulburător de sinceră ce atinge un strat de 
adâncime neaşteptat de profund. Nicio secvenţă poetică 
din volum nu scapă „neatinsă” într-un fel sau altul de 
tentaţia mărturisirii şi toate subliniază apăsat o devoţiune 
religioasă pentru poezie, ca la Mureşan (pe care îl va şi 
„omagia”, mai încolo, într-un tur de forţă al „greilor” din 
colecţia lirică personală), ce solicită totul, fără a promite 
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acelaşi lucru în schimb: „Şi atunci am ştiut:/ poezia 
e subterana şi ieşirea,/ e şira spinării prinsă cu agrafe 
de rufe/ şi cangea crescută în torace/ unde o macara 
extrage petrolul./ Ea nu are nevoie de paznici.”. Despre 
acest lucru vorbea şi Carmen Ardelean în numărul din 
iunie al Caietelor silvane, atunci când observa faptul 
că „structura tripartită permite lectura fiecărui poem 
ca artă poetică”; într-adevăr, amplul poem-fluviu (căci 
asta e impresia mai degrabă decât o succesiune de mini-
poeme) poate fi văzut ca un lanţ nesfârşit în care sunt 
topite la infinit consideraţii teoretice pe marginea poeziei 
şi care reconstituie o întreagă biografie personală, cu 
toate vârstele devenirii ei, exclusiv prin prisma acestui 
filtru unic. Unui asemenea exerciţiu nu puteau să-i 
lipsească mentorii, or poeta îi adună cu devotament, 
la un moment dat, pe cei mai importanţi dintre ei într-
un colaj nostalgic, grăitor pentru căutarea neobosită la 
care o „supune” poezia: „Odinioară, în vremea arşiţei, 
alergam prin conducte,/ muncitorii scurmau în pământ 
pentru canalizare./ Apoi conductele s-au preschimbat 
într-un tunel pentru poezie./ Am călătorit cu Budila-
Express, prin dimineaţa tinerelor doamne,/ într-o carte 
de iarnă, zgâindu-mă la faruri, vitrine, fotografii./ 
Ninsoarea era electrică la fanion./ La sfârşit am găsit 
blindajul final.” Nu ştiu câte astfel de demonstraţii 
deschise de ataşament faţă de marile modele s-au scris 
în ultima vreme în poezia noastră.

În jurul acestui nivel de adâncime al poemului 
se vor reorganiza toate celelalte, aici poate fi ghicită 
coerenţa interioară a volumului. De aici şi tensiunea 
secvenţelor poetice acumulată treptat, care izbucneşte 
de-a dreptul în valuri profetice la final, pe măsură ce 
fiecare piesă aparent aleatorie îşi găseşte acum locul în 
ansamblul general: „Câte vieţi de om s-au consumat 
într-un singur poem:/ am purtat bătălie pentru poezie, 
am înviat/ şi am făcut din memorie un săculeţ cu 
mirodenii.// Am fost toate obiectele din râu şi pietrele de 
pe mal./ Am auzit muzica de sub pământ şi dedesubtul 
cerului./ Am colonizat poezia./ Apele mele nu au fost 
taifunuri şi nu au adus moarte de om, ci altceva.// Şi am 
pătruns astfel în cutia toracică a lumii,/ şi am urcat la 
bucata de carne crudă a inimii,/ apoi am intrat invicţi 
în Akropolis,/ unde nu mai era diferenţă între oameni, 
animale/ zei.// Poezia era singură.” Finalul volumului, 
rotunjit simetric, se încheie cu promisiunea mântuirii 
prin poezie. 

Poem al râului şi poem al poemului, California 
(Pe Someş) are ceva din luciul bisturiului în soare amintit 
într-un volum mai vechi de-al Ruxandrei Cesereanu; 
majoritatea comentatorilor au ţinut să-l evidenţieze ca 
fiind vârful creaţiei poetice de până acum a acesteia. 
Dincolo de ierarhii, rămâne evidenţa unei poezii care 
găseşte, mai presus de orice, combustia necesară arderii 
în ea însăşi.
_______
*Ruxandra Cesereanu, California (Pe Someş), Editura 
Charmides, Bistriţa, 2014, 60 p. 

Florina MOLDOVAN-LIRCĂ
Ovidiu Ivancu. Patru ani în India

Judecând după recenta lui carte, Ovidiu Ivancu 
se numără printre scriitorii cu un dram de noroc. Întâi, 
pentru că nu oricine îşi vede împlinită ambiţia (ce lui 
însuşi i s-a părut trufaşă la început) de a obţine un post 
de lector de limba română în New Delhi. Apoi, fiindcă 
o asemenea experienţă naşte şi o carte interesantă: 
Vremea musonului: patru ani în India.* Subintitulată 
Jurnalul meu indian (2009-2013), aceasta seamănă mai 
degrabă cu o peliculă realistă ale cărei episoade tratează 
impactul – cu urmări ireversibile – al unui european cu 
civilizaţia asiatică. 

Despre ce noroc să fie totuşi vorba aici? În 
niciun caz despre cel al începătorului. În definitiv, 
autorul nu este la prima experienţă scriitoricească (a 
debutat cu poezie, şi-a publicat teza de doctorat despre 
„identitatea culturală şi mentalul colectiv românesc în 
postcomunism”, precum şi diverse articole de critică 
literară). Cel mult, despre şansa unei aventuri unice, 
posibile o dată în viaţă. Dar, dacă e adevărat, norocul 
şi-l mai face omul şi cu mâna lui, aşa că o incursiune în 
fascinanta lume hindusă nu poate fi chiar întâmplătoare. 
Temerară, este posibil; mai ales când ea porneşte de la 
o premisă ce, în final, devine certitudine: „cu cât stai 
mai mult în India, cu atât înţelegi mai puţin din ceea 
ce se întâmplă aici” (p. 91). Căci dacă găsirea unui 
spaţiu diferit de al Europei occidentale era întrucâtva 
previzibilă, descoperirea unei Indii profane, antagonice 
imaginii exotice instituite de Eliade, îl poate descumpăni 
până şi pe cel mai prevenit cititor. Pe autor – se vede 
din însemnările sale – l-a şocat de-a binelea („îmi vor 
trebui ani pentru a estompa din memoria mea afectivă 
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disperarea autentică pe care am trăit-o la primul contact 
cu această ţară cât un continent” – p. 8).

Plecat (în 2009) să exploreze India secolului al 
XXI-lea, Ovidiu Ivancu se găseşte pe aeroportul din 
New Delhi întors în timp cu cel puţin câteva sute de 
ani. Un tablou pestriţ al unei capitale asiatice mari cât 
ţara sa, pestilenţial şi invaziv, îl întâmpină încă de la 
aterizare: „pe Aeroportul Internaţional Indira Gandhi, 
o căldură sufocantă! Un miros indescriptibil de praf, 
urină şi balegă în proporţii indistincte. E mirosul pe 
care îl simţiţi în nări atunci când mergeţi la grădina 
zoologică şi rămâneţi o bucată de vreme în zona în 
care sunt ţinuţi elefanţii. Şi zgomot... zgomotul unei 
mulţimi pe care nu o contemplasem până acum decât 
din faţa televizorului! Oamenii se bulucesc în diferite 
direcţii, filtre de securitate la tot pasul, soldaţi purtând 
pe umeri puşti moştenite, parcă, din vremea colonială 
(se poate ca această apreciere să nu fie nimic mai 
mult decât o exagerare, având în vedere lipsa mea de 
experienţă militară!). Şi, în fine... India” (p. 6). O ţară 
mizeră şi vulgară, violentă până la abrutizare, ignorantă 
şi excesivă, cu un procent considerabil de analfabetism, 
birocratică şi coruptă, primitivă şi conservatoare. La 
care orice turist ar adăuga foametea, „luxul” procurării 
apei potabile şi al beneficierii de electricitate, o igienă 
superficială, când nu inexistentă, şi un sistem sanitar 
precar. 

În faţa unei asemenea aventuri „agresive”, 
dominată de „neplăcutul sentiment al naufragiului într-o 
non-lume”, plasată undeva la graniţa dintre închipuire 
şi realitate, tânărul profesor – un Gavrilescu mai lucid 
şi stăpân pe experienţele sale – se simte cel puţin 
nepregătit. Să se întoarcă (aşa cum îl îndeamnă primul 
impuls) e, se înţelege, sub demnitatea unui învingător, 
să se adapteze înseamnă din capul locului acceptarea 
unui compromis cu sine şi cu „valorile de european”. Îi 
rămâne atunci să transforme o situaţie inconturnabilă în 
oportunitate. Aşa se face că, angrenat în dinamica unei 
ţări halucinante de dincolo de ocean, Ovidiu Ivancu 
acceptă să devină mesagerul ei către Europa.

Ingrată poziţie, nici vorbă. Căci dacă este posibil 
ca, în devălmăşia cotidiană, locuitorilor din New Delhi 
să nu le fie cu mirare un intrus pus pe dezvăluiri, de 
cealaltă parte, cititorul familiarizat cu o concepţie 
străveche de filosofie, cultură şi spiritualitate indiană, 
cu greu va accepta o paradigmă indiană viciată şi 
inconsistentă. „O vreme mi-a fost teamă – recunoaşte şi 
autorul – să vorbesc deschis despre ce cred în legătură 
cu India. Imaginea livrată în afară e atât de substanţial 
diferită de ceea ce constat eu, zi de zi, în New Delhi, 
încât mult timp am crezut că, undeva, mai există o altă 
Indie la care eu nu am acces. Poate că există; probabil 
că există tot atâtea Indii câţi ochi privesc către ţara 
aceasta” (p. 65). Cea din paginile lui Ovidiu Ivancu 
este cu adevărat critică, la fel ca privirea celui care o 
contemplă. Şi cum să fie altfel în faţa unor evenimente, 
destule de găsit în carte, cu adevărat oripilante pentru 
europeanul de astăzi? Iată câteva: inegalitatea încă 

persistentă între sexe, cruzimea unor linşaje petrecute 
în plină stradă, iminenţa atacurilor teroriste sau practica 
încă actuală a unor familii de a-şi ucide nou-născuţii (cu 
precădere, de sex feminin), din cauza precarei situaţii 
materiale care îi împiedică să le asigure un trai decent. 
Cu adevărat tragică se dovedeşte povestea unei fete 
care moare la puţin timp după ce, violată de mai mulţi 
bărbaţi, este aruncată din autobuzul (de altfel, împânzit 
de călători) în care se afla. Dezgustătoare devine pentru 
cel atent la consecinţe poate nu atât întâmplarea în sine, 
cât mai degrabă „rezolvarea” ei: „o femeie care poartă 
fustă vrea să fie violată şi merită ceea ce i se întâmplă” 
(p. 127).

De mirare pare însă că, în mijlocul unor astfel 
de atrocităţi, Ovidiu Ivancu mai găseşte prilej de 
insatisfacţie într-un simplu gest excentric, cum este cel 
practicat anual, în preajma Festivalului Culorilor („una 
dintre cele mai importante sărbători pentru hinduşi”): 
„înarmaţi cu provizii de vopsele, oamenii aruncă unii în 
alţii, fiecare după posibilităţi şi intelect, uneori cu găleţi 
cu apă şi vopsea roşie, alteori doar cu pudră de diferite 
culori. A te aventura pe străzi în astfel de zile e aproape 
o nebunie” (p. 60). De-ar fi numai atât, dar exemple de 
acest gen – ilustrative pentru o „democraţie simulată” 
ca aceea din New Delhi – întâlneşte autorul la tot 
pasul, încât nu e chiar neobişnuit să i se pară agasante: 
„magazinele sunt biete chioşcuri infecte, oamenii 
mănâncă în stradă, muştele se aşează pe mâncare şi 
pe farfuriile de hârtie, văd în jurul meu indieni care 
îşi folosesc mâinile şi îngurgitează de parcă ăsta ar fi 
ultimul gest pe care îl fac în calitate de muritori. După 
ce termină de mâncat, aruncă totul în stradă, râgâie şi 
se scarpină în părţile intime” (p. 8). Mai mult decât 
atât, în timpul vizionării unui film, de pildă, „oamenii 
discută aprins, mai vorbesc la telefon”, „fără a face 
nici cel mai mic efort de a coborî tonul vocii” (p. 61). 
După o masă copioasă, eructează zgomotos, pe stradă, 
scuipă liber, iar, în spaţii publice, urlă deşănţat. În tot 
acest timp, tinerii încă mai acceptă căsătorii aranjate, iar 
companiile aeriene anulează zboruri cu puţine minute 
înainte de decolare. Peste toate, mizerie cumplită şi 
miros de fecale – singurele norme ale unei lumi care lui 
Ovidiu Ivancu (nu ştim ce vor fi gândind înşişi localnicii 
despre toate acestea!) îi pare scăpată de sub control. 

Straniu, un asemenea libertinaj social nu are 
însă nimic în comun cu mediul preuniversitar, unde 
tiranica relaţie profesor-elev inhibă orice drept la opinie 
personală: „calitatea precară a dascălilor e dublată 
de un riguros simţ al unei discipline de fier. De fapt, 
acest soi de militarizare a şcolii merge mână în mână 
cu ignoranţa profesorilor. Când te simţi atât de nesigur 
în legătură cu obiectul pe care îl predai şi pe care se 
presupune că trebuie să îl stăpâneşti, ce altceva îţi mai 
rămâne de făcut decât să fii satrap?” (p. 104). În schimb, 
o crasă lipsă de punctualitate înfrăţită cu ignoranţa 
hrăneşte iluzia libertăţii depline în mediul universitar: 
„când încerc să vorbesc despre elemente de cultură, de 
literatură, să le explic obiceiuri sau atitudini, [studenţii] 
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mă ascultă doar din politeţe. Cunoştinţele lor literare, 
chiar şi atunci când vine vorba de propria lor literatură, 
sunt minimale... Şi sunt studenţi ai Facultăţii de Arte! 
Într-o zi, am adus în discuţie numele lui Salman 
Rushdie. Nicio reacţie. Am crezut iniţial că pronunţia 
mea e atât de diferită, încât nu ştiu exact despre cine 
vorbesc, aşa că am scris numele pe tablă. M-aş fi bucurat 
ca pronunţia să fi fost de vină” (pp. 100-101). Cât despre 
profesorii indieni (sau despre intelectuali, în general), 
de vină pentru obtuzitatea din privire sunt – la fel ca şi 
la noi, zice autorul – naţionalismul şi puterea infinită de 
a-ţi idolatriza ţara.

Nimic, aşadar, din spiritualitatea unei lumi pline 
de misticism în jurnalul lui Ovidiu Ivancu. Dimpotrivă, 
o carte demistificatoare, când nu de-a dreptul virulentă, 
la adresa unei Indii „perverse”, capabile „de a se livra 
celorlalţi sub forma unei atrăgătoare sirene”. Desigur 
că, din prisma autenticităţii, abia dacă i s-ar putea 
reproşa ceva autorului: „Ce aş fi putut scrie important 
despre India în afară de ceea ce trăiesc eu, zi de zi?” (p. 
120). Cel mult, pretenţia de adevăr a unei perspective 
subiective (aşa cum singură se proclamă) asupra unui 
timp şi spaţiu. Dar numai dacă nu acceptăm premisa lui 
Ovidiu Ivancu potrivit căreia acesta este chiar jurnalul: 
o colecţie de impresii personale („gânduri”, „uimiri”, 
„neînţelegeri”, „ezitări şi renegări”, „retrageri succesive, 
mirări, enervări şi replieri”) născute „la întâlnirea” 
dintre o conştiinţă şi realitatea pe care o contemplă. 
Şi totuşi, textele lui Ovidiu Ivancu nu sunt, în ciuda 
aparentului fragmentarism şi a spontaneităţii lor, marcă 
a genului diaristic. Lăsând la o parte convenţia datării 
(care, prin caracterul ei aproximativ, dă mai degrabă 
impresia unor consemnări selective, relevante pentru 
evoluţia evenimentelor), ceea ce subminează conceptul 
tradiţional de jurnal sunt expresia literară şi filonul 
narativ al întâmplărilor.

Născut din dorinţa de a înregistra evenimente şi 
cutume, oameni şi locuri, comportamente şi mentalităţi, 
„jurnalul indian” al lui Ovidiu Ivancu devine, astfel, 
„unul personal”, o carte despre autor şi personajele sale, 
despre sine şi metamorfozele proprii: „posibilitatea ca în 
acelaşi spaţiu să se regăsească, în acelaşi timp, un text, 
autorul şi personajele lui mi s-a părut a fi o problemă 
de teorie a literaturii, o abstracţiune la care nu merită să 
reflectezi prea mult, probabilitatea de a se întâmpla fiind 
atât de mică. Până azi, de fiecare dată când scriam, India 
era undeva afară, în spatele uşii metalice a apartamentului 
meu. Rămânea acolo până când terminam de scris. De 
azi e ca şi cum India stă alături de mine, în faţa aceluiaşi 
laptop, uitându-se peste umărul meu la ceea ce scriu, 
la cum frazele acestea se înşiră pe ecran, de îndată ce 
literele şi semnele de punctuaţie sunt tastate. E o situaţie 
ciudată...” (p. 120). El însuşi recunoaşte, deci, că, de la 
un punct încolo, nu mai descrie o experienţă („scriu în 
jurnal din ce în ce mai greu”; „e posibil să fie epuizat 
tot ceea ce aveam de spus” – p. 119), se scrie, de fapt, 
pe sine. De aici şi titlul, explică undeva autorul, Vremea 
musonului sau transfigurarea unei lumi reale în expresie 

personală: „Musonul este una dintre realităţile care 
modifică cel mai mult viaţa de zi cu zi în India. Când 
începe musonul, vreme de o săptămână-două-trei-o 
lună, plouă aproape permanent, canalizările nu fac 
faţă, tot oraşul se blochează. Musonul reprezintă, într-
un fel, şi trecerea de la experienţa mea de european, la 
experienţa în India”. 

Veritabilă (auto)ironie, aventura lui Ovidiu 
Ivancu: pornită ca o explorare a unui teritoriu străin, ea 
se dovedeşte, în final, o introspecţie a propriei identităţi, 
poate nu atât a celei personale, cât mai degrabă a celei 
naţionale. Cu implicaţii nu tocmai onorabile pentru 
cea din urmă. E adevărat, pusă în relaţie cu societatea 
hindusă, naţia română (deloc „occidentală” în puţinele 
pasaje care o tratează) iese basma ceva mai curată, 
dar nici mult nu se deosebeşte de prima. Ba poate, 
oglindite în dimensiunile şi diversitatea culturală a 
Indiei, carenţele bietei Românii devin parcă şi mai greu 
de tolerat: „aceleaşi realităţi infecte, trăite în aceleaşi 
locuri: Aeroportul Henri Coandă şi Gara de Nord. 
Şoferii de taxi bucureşteni, de departe specia cea mai 
bizară şi vulgară de taximetrişti pe care am întâlnit-o 
până acum, în România sau aiurea... Apoi, Gara de 
Nord, cu cerşetorii ei şi micii interlopi, pe lângă care 
trece nepăsător, la intervale neregulate, câte un poliţist. 
Trenul care vine de la Constanţa are, desigur, 200 de 
minute întârziere”. „Am timp suficient – continuă pe 
un ton persiflant călătorul – să încerc un exerciţiu de 
imaginaţie: cum trebuie să se simtă un străin, venit 
pentru prima dată în România, pe această rută infernală 
aeroport-Gara de Nord. Trenurile sunt anunţate, cu rare 
excepţii, doar în română, sala de aşteptare mişună de 
indivizi dubioşi, care-ţi oferă telefoane mobile sau cine 
ştie ce altceva, din când în când se mai produce câte o 
altercaţie în care cineva urlă şi altcineva oferă, generos, 
palme şi pumni vreunui cerşetor pripăşit prin gară...” 
(pp. 127-128). În fine, conchide la fel de ironic: „Numai 
străin să nu fii!”. Dar nici român – nu-i parcă mai mare 
cinstea. Cel puţin, nu în jurnalul lui Ovidiu Ivancu: 
„îmi amintesc de programul obositor care nu îmi lăsa 
timp pentru a citi sau a scrie. E încă omniprezentă în 
România ideea că profesorul trebuie să fie un lucrător 
într-o fabrică de şuruburi, cu un program fix şi cu o 
normă la fel de fixă. Ne mirăm mai apoi că profesorii 
români sunt învechiţi, că nu mai au acces la noutăţile 
din domeniul despre care vorbesc. Cum ar putea să fie 
altfel, când nici timpul şi nici resursele financiare nu le 
permit să participe la conferinţe, să îşi cumpere cărţi şi 
mai apoi să le citească?!” (p. 69). O mentalitate rigidă şi 
lipsită de perspective, aşadar, cu nimic mai promiţătoare 
decât cea din New Delhi.

Aşa cum arată India în cartea lui Ovidiu Ivancu, 
cu greu s-ar mai putea cineva lăsa fascinat de ea. Şi mai 
puţin convins să-i calce aievea pragul.

_______
* Ovidiu Ivancu, Vremea musonului: patru ani în India, 
Editura Eikon, 2014
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Dan NEUMANN
Umbra Sfântului Stalin

Biografia istoricului britanic Simon Sebag 
Montefiore din 2004, Stalin: The Court of the Red Tsar, 
este, spre deosebire de alte lucrări pe acelaşi vast subiect 
(Robert Service, Adam Ulam, clasica lucrare a lui Boris 
Souvarine, Roy Medvedev), un roman al anturajului 
celui născut în Georgia şi ajuns stăpân peste cel mai 
vast imperiu al secolului XX. Montefiore nu e interesat 
de politicianul sau de strategul militar Stalin, după 
cum ideologul purtând acelaşi nume nu-l fascinează pe 
englez. Pentru Montefiore, Stalin este, mai presus de 
orice, un caz psihologic, o personalitate vie, cotidiană, 
capricioasă, dinamică şi schimbătoare ca oricare dintre 
noi, ceea ce, în ordinea socială supraindividuală a 
dialecticii materialiste, Stalin nu putea fi.

Punctele forte ale cărţii sale se definesc ca 
suma acestor perspective din fişa clinică privată a 
georgianului. Montefiore se fereşte însă de orice analiză 
pătrunzătoare a stalinismului, ceea ce reprezintă o 
scădere insurmontabilă a cărţii. Nici regimurile politice 
şi nici economia centralizată nu reprezintă reale obiecte 
de interes. Doar Stalin ca individ îi atrage atenţia.

Prin urmare, ce aflăm? Întâi de toate, Stalin este 
deja un om matur în 1932. În momentul introducerii, 
Nadejda Stalina, tânăra nevastă a tiranului, se sinucide 
la 31 de ani, suficient pentru debutul unei istorisiri 
sentimentale. Montefiore extrage din acest incident 
şocul psihologic suferit de Stalin: din această clipă, 
acesta va înceta să mai resimtă milă, compasiune, ură 
sau iubire pentru semenii săi. Presentimentul trădării va 
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deveni monomanie. Deşi nepersuasiv la prima vedere, 
Montefiore încearcă să ne convingă că inima stăpânului 
Rusiei moderne a murit pentru totdeauna. Svetlana 
Stalina, fiica sa, va fi singura fiinţă care va alina 
sentimentele văduvului (pentru a doua oară în biografia 
sa contorsionată) până spre finalul vieţii sale.

Departe de orice asociere cu un psihopat clasic, 
Stalin era un cititor vorace (deţinea o bibliotecă de 
20.000 de volume), un tip viclean, măsurat cu vorbele, 
extrem de sigur pe sine, serios, obişnuit să muncească 
câte 16 ore pe zi, moderat în apariţiile sale publice. 
Cultul personalităţii făcea parte, sugerează Montefiore, 
din arsenalul unui politician de mare calibru: ruşii, fiind 
doar nişte ţărani semianalfabeţi la origini, aveau nevoie 
de un stăpân care să fie trimis din ceruri. Ruşii îşi iubeau 
ca nişte sclavi egipteni faraonul, iar Stalin nu-i putea 
lipsi de un nou zeu, întrupat, doar întâmplător, chiar în 
persoana lui. Avea obiceiul să se autoironizeze adesea pe 
acest subiect. Legăturile dintre marxism şi secularismul 
cosmopolit-ecumenic al stângii nu-l contrariază pe 
Montefiore în regimul „comunist”, cu accente de 
absolutism luminat premodern, pe care îl descrie.

Defectele primului secretar al PCUS-ului provin din 
statura sa morală: paranoic, neavând încredere în nimeni 
din jurul său până la capăt, raţional şi rece ca un bisturiu, 
calculat, serios, tenace, mincinos cu scop, Stalin adora să 
se răzbune pe inamicii săi reali sau închipuiţi. Existenţa sa 
nu pare a fi fost pusă în slujba nici unei idei, nici unui ideal, 
nici unei credinţe, nimic ideologic sau marxist în marşul 
său triumfal spre Europa centrală: toate eforturile s-au 
risipit în încercarea de a se apăra prin răzbunări continue, 
crude, sadice, de o sălbăticie înfiorătoare.

În materie de femei, Stalin oscila între 
pudibonderii de modă veche (desfrâul şi viaţa licenţioasă 
erau interzise în partid) şi recorduri libidinoase: slujnice, 
adolescente, femei de o noapte îi intrau în pat. Viaţa 
sa intimă era totuşi acoperită de un anume mister, iar 
ultimii 20 de ani din viaţă au fost petrecuţi într-o falsă 
cucernicie. Nu am reuşit să ne dăm seama de ce un 
istoric liberal, fără apetitul unui psihanalist priceput, 
redă în culori odioase moral viaţa sexuală a unui şef de 
stat fără să ne explice subtilele legături dintre o decizie 
politică precum colectivizarea şi libidoul lui Stalin.
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Stalin obişnuia să îşi fumeze pipa zilnic, să 
tragă chiolhanuri zdravene cu tovarăşii săi în weekend, 
asezonate de vulgarităţi şi întrerupte de episoade de 
pierdere a cunoştinţei de la prea multă băutură ingerată. 
Muncea noaptea şi dormea ziua, de regulă pe canapea 
sau pe divan. Se îmbrăca modest şi purta, de obicei, o 
unică pereche de cizme scâlciate, deşi respecta nespus 
uniformele militare, dovadă a simpatiilor sale marxiste 
pesemne. Suferea, spre finalul existenţei, de singurătate, 
o altă temă edificatoare ideologic din câte putem 
observa.

Ideologic, Stalin se considera un urmaş al 
marelui Lenin. Învăţătura lor era, cum altfel?, finală, 
absolută şi de neocolit. Din păcate, nu vom găsi 
nimic clar în privinţa aceasta de la istoricul englez. 
Din istoria lui Montefiore, cunoştinţele lui Stalin în 
materie de marxism reies ca simpliste, rigide şi, nu în 
ultimul rând, irelevante în înţelegerea epocii pe care a 
marcat-o adânc. Pe lângă pasiunea sa de cititor (mai 
cu seamă de literatură rusă, pe care o cenzura după 
voie), Stalin adora să se uite la filme, motiv pentru 
care îşi construise o sală de cinema în conacul său 
din Moscova. Îşi făcuse chiar un obicei din a merge 
la operă şi era un fin cunoscător al celor mai reputate 
spectacole de balet din Rusia. Balerinele vremii erau 
prada sexuală a tovarăşilor săi bestiali, conservatori în 
familie, rigizi mental. Îl pasiona folclorul georgian, juca 
cu pricepere biliard, citea constant dosarele Securităţii 
statului (CEKA sau OGPU sau NKVD sau, mai târziu, 
KGB), petrecea cu voioşie, mânca de zor, dansa şi cânta 
melodii de pe pământurile sale natale. Stalin, mai ales 
spre sfârşitul vieţii, îşi lua concedii lungi în Abhazia, pe 
ţărmul estic al Mării Negre, unde deţinea câteva vile ale 
statului. Planta sa preferată era mimoza şi îi plăcea să 
cultive lămâi. Stalin îşi plivea grădina cu o înverşunare 
egală epurării intrapartinice. Montefiore nu observă, 
nici acum, vreo urmă de contradicţie între figura mic-
burgheză a georgianului şi spiritul revoluţionar marxist.

Stalin îi detesta pe americani, pe care nu-i 
înţelegea din pricina invidiei. Avea o proastă părere 
despre evrei, fiind puternic antisemit în ultimii ani de 
viaţă (ultima sa ispravă dementă, aşa-numitul „complot 
al medicilor”, intenţiona deconspirarea unor cadre 
medicale de origine evreiască care acţionau ca spioni 
americani în Uniunea Sovietică), nu dădea două parale 
pe altă tradiţie decât cea rusească, iar printre personajele 
istorice cu care empatiza se numărau Ivan cel Groaznic 
şi generalul Suvorov.

Aristocraţii roşii de la curtea lui sunt, în 
realitate, protagoniştii cărţii. Se ştie doar că stânga are o 
simpatie ascunsă pentru ierarhii sociale milenare. După 
înlăturarea egalilor săi Zinoviev, Kamenev şi Buharin 
(legatarii lui Lenin, părintele noului stat) şi împuşcarea 
lui Kirov (secretarul unicului partid în Leningrad), după 
uciderea lui Lev Troţki în exilul său mexican, Stalin 
îşi îngropase cei mai strălucitori colegi şi rivali de 
generaţie. Slugile sale, adevăraţi potentaţi care aveau în 
mâini traiul a zeci de milioane de oameni, purtau nume 

ca Jdanov, Malenkov, Molotov, Kaganovici, Beria, Ejov, 
Iagoda etc. Nici unul nu se remarca printr-o fidelitate 
de stânga sau printr-o cunoaştere a ideologiei marxist-
leniniste, nici măcar „intelectualul” Jdanov, însă toţi 
erau executanţi fanatici ai stalinismului. Montefiore 
nu suflă o vorba despre distanţa multor intelectuali de 
stânga de versiunea precar marxistă, de şlagăr suburban, 
a stalinismului.

Lavrenti Beria, stăpânul serviciilor secrete şi 
cel împuşcat în ceafă de rivalii săi în 1953, se dovedise 
cel mai inteligent georgian după Stalin din Comitetul 
Central. Bătăuş, torţionar, violator, obsedat sexual, Beria 
era şi un cap de familie exemplar. Tot el este răspunzător 
pentru prima bomba atomică experimentală detonată pe 
teritoriul Rusiei. Sub clădirea Securităţii sovietice s-au 
găsit scheletele unor femei tinere în ultimul deceniu. Se 
pare că fuseseră ucise de Beria după ce le violase. Ejov, 
fostul potentat al NKVD-ului înainte de Beria, fusese 
bătut până la sânge, i se retezaseră picioarele înainte de 
a muri chiar de către Lavrenti Beria. De o inteligenţă 
strălucitoare ca administrator, Beria era de o cruzime 
incredibilă şi de o depravare egală. Linguşitor cu Stalin, 
Beria a fost primul care l-a sfidat după moartea acestuia 
în martie 1953, ceea ce a atras încă şi mai mult ura altor 
potentaţi. Ejov, predecesorul lui Beria la conducerea 
poliţiei secrete sovietice, fusese un alcoolic bisexual 
dement, răspunzător pentru uciderea, din ordinul lui 
Stalin, a sute de mii de membrii din partid. Procesele-
spectacol şi marile epurări din 1937-1938 sunt semnate 
de Stalin şi executate de Ejov. Carnagiul era deci un 
sport stalinist, dar nu am înţeles nicicum ce legătură ar 
avea acest fapt cu marxismul sau cu stânga în genere.

Imaginea potentatului sovietic, aşa cum se 
desprinde din cartea lui Montefiore, se prezintă astfel: 
extrem de muncitor, supus şi fără personalitate în faţa 
Stăpânului de la Kremlin, membrul Biroului Politic 
este alcoolic, criminal, maniac sexual, familist devotat. 
Divorţul nu era acceptat la vârful partidului. Toţi 
trăiau pe picior mare într-o Rusie mutilată de sărăcie. 
Deţineau vile somptuoase, foste palate ţariste, mâncau 
din magazine cu circuit special, petreceau vacanţe 
lungi la Soci, Batumi sau în Suhum. Deşi nu lipsiţi de 
o anumită inteligenţă naturală, fiecare era mai incult 
şi mai puţin educat decât Stalin însuşi. Mulţi dintre 
locotenenţii lui Stalin nu deţineau studiile unui licean de 
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astăzi. Inteligenţele lor rudimentare, spre deosebire de 
vasta cultura a lui Lenin, sperie şi cutremură. Hruşciov, 
urmaşul real al stalinismului şi criminal cu acte în 
regulă, primea câte o pipă goală în cap de la Stalin doar 
pentru a i se aduce aminte că nu are nimic în creier. Iată 
un obicei egalitarist, de adevăraţi camarazi comunişti! 
De condiţii sociale umile şi inculţi, agresivi şi violenţi, 
elita sovietică semăna cu o bandă de gangsteri fioroşi 
în posesia unei ţări uriaşe. Frica, teroarea, execuţiile 
publice, sclavia prin extragerea de plusvaloare din 
GULAG, toate dublate de imbecilitatea şi incompetenţa 
suverane, formează climatul în care Stalin putea respira 
în voie. Bârfa, cârteala, intriga, ura ascunsă, vendetele 
haiduceşti pigmentau stacojiu cerul fără relief al 
Kremlinului precum într-un basm arab dintr-o târzie 
epocă feudală.

Cu toate acestea, Stalin, în ciuda criminalităţii 
regimului său politic, are însuşirile unui lider natural 
absolut, naţionalist, fanatic în aventura sa de a 
industrializa şi de a moderniza Rusia rurală, radical, 
pasionat de putere şi de neînduplecat. Pentru Montefiore, 
acesta rămâne totuşi un ţar, unchiul Joe al ruşilor. Se pare 
că teama sa cea mare, probată retrospectiv, era că elitele 
partidului, stăpâne peste o putere politică centralizată la 
vârf, vor pierde credinţa în cauza comunistă, că se vor 
„îmburghezi” şi nu vor lupta întâi pentru sovietizarea 
întregii Europe, iar apoi a întregii lumi. Numai astfel 
se poate înţelege acţiunea brutală, dar raţională, de a 
curăţa PCUS-ul de infideli, spioni, trădători, oportunişti, 
fie ei şi fictivi. Alegerile regulate din democraţie se 
organizau de Stalin însuşi, sub egida GULAGUL-ului 
sau a promovării într-un minister puternic. Fie mureai, 
fie ajungeai un om devotat total Stăpânului. Stalin avea 
slăbiciunea, tipic ţărănească, de a se răzbuna şi de a 
ucide odată cu cel găsit vinovat şi pe cei din familia sa 
extinsă. Iată că se poate muri în familie, nu doar fura prin 
intermediul rudelor, cum se petrece în elita societăţilor 
postcomuniste.

Aflat într-un perpetuu război politic cu locuitorii 
ţării sale, Stalin a întâmpinat ziua de 21 iunie 1941 ca 
pe o dezamăgire personală, dar nu ca pe o confruntare 

pe care să nu o fi aşteptat cumva de mult. Armata Roşie 
acţiona în manieră stalinistă. Generalii săi erau ca nişte 
animale de companie ale pasiunilor sale strategice, iar 
Hitler un rival ce merita admirat. Stalin poate fi oricând 
îmbrăţişat simbolic de maniacii naţionalişti ai dreptei, 
cei care lăcrimează la orice încarnare a puterii divine, a 
slavei metafizice.

În concluzie, stalinismul poate fi înţeles ca o 
anticameră a tuturor democraţiile est-europene de după 
căderea Cortinei de Fier: secretomania, minciuna de 
suprafaţă şi adevărul spus la cină, violenţa, abuzul în 
funcţie, furtul, personalizarea actului politic. Elitismul 
este noua doctrină antidemocratică.

Elitele PCUS-ului convieţuiau în acelaşi cartier 
bogat, mergeau în aceleaşi limuzine negre, îşi trimiteau 
odraslele la aceleaşi licee şi erau menite unor căsătorii 
încrucişate, beau şi trăiau într-un lux comun. Ideologia 
era dogma asfixiantă. Nimeni nu mai citea, nimeni 
nu-şi mai punea întrebări în aceste cercuri rarefiate. 
Nevestele ţeseau intrigi de curte, iar bărbaţii continuau 
să administreze un imperiu ca un clan de ţărani reduşi 
mintal. Spargerea acestor sătucuri pline de viespi şi şerpi 
letali continuă să fie parte din moştenirea lui Stalin. În 
pofida măreţiei sale ca lider, Stalin a greşit nelăsând în 
urmă un prinţ de statura sa morbidă. Sătenii venali ce 
i-au urmat au demolat statul lui Lenin şi nu dau semne 
să-i dea drumul din strânsoare. Aceleaşi alianţe de 
triburi ilegale definesc în continuare atmosfera politică 
din foştii sateliţi ai Imperiului Roşu.

Cum poţi să critici capitalismul într-o 
colectivitate în care valoarea de schimb nu decide 
încă toate raporturile sociale? Se poate vorbi de regim 
capitalist matur într-o societate patriarhală, trăind pe 
vaste porţiuni din economia de subzistenţă, respirând 
în cadrul familiei-clan, şi fentând pe cât se poate cele 
două ingrediente eterne ale ordinii capitaliste: munca şi 
salariul ca rezultate ale concurenţei de pe piaţă?

Citind cartea lui Montefiore, te întrebi împotriva 
cărui capitalism au luptat ruşii şi, mai târziu, est-
europenii: cu certitudine nu împotriva acelui capitalism 
rudimentar, semi-periferic, ce avea să vină.
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Andrei Cornea, Miracolul. Despre 
neverosimila făptură a libertăţii, 

Humanitas, Bucureşti, 2014

Un grup restrâns de oameni se opun 
conformismului ce defineşte genul omenesc şi de care 
doar foarte puţini se pot dezbăra. Nu, nu suntem în 
budoarul doamnei de Saint-Ange sau în castelul Silling 
ori în alt loc ascuns în care noncoformiştii marchizului 
de Sade îşi satisfac poftele libertine, departe de ochiul 
moralizator al plebei. E vorba de un soi mai auster de 
iubitori de libertăţi, care nu-şi doreşte alt lux decât „o 
mâncare ceva mai elaborată sau puţin vin, în loc de 
hrana de bază sau apă” (p.192). Lor le este destinată 
această colecţie de idei filosofice, snoave cu tâlc şi 
comentarii politice de actualitate. Să le luăm pe rând. 
Ideea principală a lucrării e că există o natură umană 
şi ea e caracterizată prin spirit de turmă şi animalitate 
gregară. În aceste condiţii ivirea libertăţii politice la 
greci sau, apud Benjamin Constant, a celei personale la 
moderni ţine de miracol. Aceste forme de independenţă 
faţă de programarea biologică a speciei au la bază 
libertatea morală care în raport cu evoluţia generală a 
Universului e un accident încă şi mai mare. Un lucru 
atât de rar nu are cum să nu stârnească puzderie de 
duşmănii. Aici intervine povestirea: cetatea e în pericol, 
barbarii sunt la porţile democraţiei liberale! Modelul e 
cel al istoricilor greci vorbind cu dispreţ despre orientul 
despotic persan. Deja scepticii antici se întrebau: cum 
ar fi arătat o istorie scrisă de persani? Am fi aflat poate 
că Marathonul a fost o înfrângere nesemnificativă 
într-o campanie egeeană reuşită a regelui Darius sau 
că războaiele medice au adus numeroase elemente de 
civilizaţie răsăriteană în viaţa rudimentarilor elini. Dar 
analiza clasicistului bucureştean se doreşte accesibilă şi 
populară, de aceea descrierile sale aduc mai degrabă cu 
filmele de săbii şi sandale şi mai ales cu recentul succes 
hollywoodian „300”. Un alt model istoric este Anglia 
victoriană şi în general Europa şi America de Nord 
de dinaintea Primului Război Mondial, epocă văzută 
prin scrierile lui Stefan Zweig şi conceptele lui John 

Stuart Mill: o lume a libertăţii aşadar, în care Charles 
Dickens e nevoit să lucreze în fabrică la 12 ani şi în 
care „pământul aparţinea tuturor” (p. 36-37), conform 
pomenitul scriitor austriac. Desigur, mai ales puterilor 
coloniale. De altfel, Cornea propune o versiune proprie 
asupra luptelor de decolonizare: popoarele Lumii a Treia 
s-au ridicat preferând să intre în sclavia conaţionalilor 
lor decât să accepte tutela binevoitoare a altora, în 
virtutea naţionalismului şi a dorinţei de înrobire proprii 
naturii umane (p. 148). Nevoia de a fi în lanţuri se 
arată fie în comunism care este „ascensiunea sclavilor 
din fire”, fie sub diversele democraţii sociale apusene 
pentru care autorul nu are o mai bună caracterizare 
decât de „tiranii renăscute” (p. 223). Iubitorul libertăţii 
constată cu obidă că toate aceste regimuri politice au 
susţinerea majorităţii, la fel cum Rusia de azi e o „tiranie 
susţinută la urne de majoritatea poporului”. Bineînţeles, 
era preferabilă Rusia lui Elţin, unde preşedintele îşi 
impunea voinţa politică îndreptând tancurile împotriva 
deputaţilor. Libertatea şi legalitatea nu sunt mereu în 
armonie. Până la urmă, forţa rămâne ultimul mijloc de 
a proteja libertatea, de aceea eseul susţine spionajul de 
masă, intervenţionismul militar occidental, politicile 
de austeritate economică. Altfel, omul nu învaţă să fie 
liber!

Bref, miracolul e că noii liberali ai literelor 
acceptă încă să convieţuiască alături de poporul pe 
care-l detestă. 

*
Walter Benjamin, Stradă cu sens unic,
Traducere, prefaţă şi note: Christian 

Ferencz-Flatz
Tact, Cluj-Napoca, 2014.

Ceci n’est pas un livre! E o meditaţie despre 
scriitură la începuturile transformării ei în design 
publicitar. Şi în aceste vremuri ce-i mai rămâne de 
făcut autorului? Poate încerca să compună asemeni 
turistului planul urban al rămăşiţelor zilei din osteneala 
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preumblărilor sale. Scrisul fragmentar se apropie de 
acţiune, de unde compararea autorlâcului literar cu 
arta saltimbancului şi a atletului. Îşi aproprie tehnicile 
jurnalismului destinate lecturii verticale, opuse aşezării 
seculare a scrisului orizontal, acceptă şi deturnează  
„dictatura perpendicularei”, aşa cum a ştiut-o face 
Mallarmé prin exploatarea albului foii şi a dimensiuniilor 
semnelor din poemul tipografic al Aruncării zarurilor. 
Desigur, poate rămâne şi un cărămidar, autor al unor 
volume groase ce servesc drept mijlocitoare între două 
cataloage de arhive. Găsiţi aici şi liste de principii pentru 
actuala şi atotputernica scientometrie: „Dar când se vor 
scrie cărţile direct ca nişte cataloage? (...) În cuprinsul 
lor, valoarea opiniilor ar fi din start indicată prin cifre, 
fără ca acestea să fie totuşi puse în vânzare.” Optimismul 
lui Benjamin îl face să întrevadă aici un viitor al poeţilor 
redeveniţi rapsozi ca-n vremurile arhaice şi exploatând 
noul scris ideografic internaţional. În solida sa prefaţă, 
traducătorul încearcă să extindă această reflecţia 
asupra internetului şi noilor medii. Deunăzi, veteranul 
reportajului britanic în Orientul Mijlociu, Robert Fisk, 
medita asupra cazurilor de tineri occidentali plecaţi să 
lupte într-un jihad îndepărtat în urma unor convertiri 
treptate la un Coran electronic intransigent, fără 
prea mare legătură cu versetele revelate odinioară de 
arhanghelul Gabriel lui Mahomed. El concluziona că, 
departe de a fi versiunea modernizată a rubricii „poşta 
redacţiei” comentariile de sub articolele publicate pe net 
sunt locul exprimării libere a celor mai îngrijorătoare 
caracteristici ale personalităţiilor timpurilor noastre. 
Poezia sms-urilor şi chat-urilor dă seama de violenta 
naştere a lumii viitoare

Nu e nici o carte de aforisme. Nimic din arta 
concetrării frazei lăsată moştenire de Balthasar Gracián 
şi de la Rochefoucauld unui Guy Debord. Şi nici din 
străfulgerările sporadice à la Nietsche sau Blaga ce 
pot cândva să-şi găsească dezvoltarea într-un capitol 
poetic sau într-un poem filosofic. E o carte ce ia forma 
inscripţilor unei străzi cu sens unic, dar cu numeroase 
ieşiri. Iar una din ele e chiar analiza crizei lumii burgheze 
care-şi refuză orice şansă de supravieţuire, evitând chiar 
şi cea venită prin suprpriză, advenire ce necesită alt 
tip de atenţie decât tânguiala ridicată de intelectuali la 
rangul de filosofie a culturii. Lumea în criză e pentru 
Walter Benjamin cea a burghezei germane înnămolită 
în instinctele de masă moderne, ce-o înstrăinează 
de vitalitatea adaptării, unde raporturile băneşti dau 
transparenţă completă, dar şi blochează totodată orice 
raport omenesc. E lumea a cărei expresie definitorie este 
ruşinea faţă de sărăcie şi înjosirea nevoiaşilor, reacţia 
celor respectabili în faţa propriului viitor. 

*

Quentin Meillassoux, Le nombre et 
la sirène. Un déchiffrage du Coup de dès de 
Mallarmé, 

Fayard, Paris, 2011.

Bingo ! Numărul câştigător e 707.
Se împlineşte un secol de când Mallarmé 

publica în La Nouvelle Revue française versiunea 
definitivă a poemului său Aruncarea zarurilor. Quentin 
Meillassoux, noul copil minune al filosofiei franceze, 
după dispariţia unui Deleuze sau Derrida, dacă e să 
ne luăm după mulţimea traducerilor şi, mai ales, a 
receptării americane, îşi propune nici mai mult nici mai 
puţin decât să dezlege misterul cuprins în cele 12 file ale 
celebrului poem în proză. Pasiune a lingviştilor şi mai rar 
a criticilor literari, numerologia este repusă în drepturi, 
după încercările infructuoase de ale chomskienei Mitsou 
Ronat de a dezlega taina poeziei în numărul de silabe din 
versul alexandrin clasic, reproduse de versului liber din 
Un coup de dès. Meillassoux preferă să numere literele. 
Astfel, fila din mijloc a poemului începe şi se termină 
cu locuţiunea „COMME SI”, iar socoteala slovelor este 
egală cu suma păcatelor capitale sau, dacă preferaţi, cu 
cea a harurilor Sfântului Duh. 

„COMME SI” ... „COMME SI” = 7-0-7. 
Comod în alegerea unui cod numeric pentru 

interpretarea literară e că odată ce ne-am oprit asupra 
lui, îl regăsim peste tot. 

Deci nu e o poezie cu cod? Greu de spus, 
pasionante rămân însă rândurile junelui filosof când 
încetează numărătoarea şi-şi continuă meditaţia 
originală despre hazard, începută în eseul său După 
contingenţă. Pentru el, Stéphane Mallarmé e mesagerul 
unei modernităţi izbutite, acolo unde au eşuat Lamartine 
şi Nerval în poezie, Michelet şi Quinet în istorie, Hegel 
şi Comte în filosofie, Hugo şi Zola în roman, şi, în fine 
Marx într-un gen inclasabil al teoriei şi practicii. În 
Aruncarea zarurilor, poetul ermetic reuşeşte întemeierea 
unei religii civile lipsite de partea dogmatică şi a unei 
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politici emancipatoare care nu se aseamănă cu povestea 
mântuirii. El devine părintele ascuns al unei metafizici 
viitoare pe care o nouă epocă şi-ar întemeia cunoaşterea 
şi organizarea socială. Mallarmé e în aceasta geamănul 
şi opusul lui Hegel, un filosof al totalităţii, al infinitului, 
care însă nu mai e, ca la maestrul german, un proces al 
Spiritului care se dezvăluie şi se cuprinde pe sine, chiar 
şi atunci când aparent se neagă. Infinitul mallarmean ar fi 
mişcarea Neantului, a absenţei Sensului, care determină 
chiar şi ceea ce pare să-i scape. Condiţia poeziei în evul 
modern e trăirea absenţei transcendenţei ca nimicire 
fecundă şi nu ca doliu nesfârşit. Celălalt frère ennemi al 
autorului francez este Richard Wagner. Amândoi vor să 
facă din artă o nouă religie, însă opera wagneriană nu e 
decât muzică ataşată legendelor Nordului şi nu sinteză 
completă a vieţii şi ficţiunii. Muzicianul revoluţionar 
nu a înţeles că trebuie să rupă cu reprezentarea pentru 
a depăşi creştinismul. Pentru Stéphane Mallarmé arta 
totală nu îşi poate găsi înspiraţia printr-o întoarcere 
la tragedia greacă (soluţia lui Nietzsche), deoarece 
Elada nu este decât o falsă origine. Creştinismul însuşi 
a căzut în această capcană construind liturghia pe o 
moştenire filosofică elină: (re)prezentarea Ideii. Or, în 
centrul ceremonialului poetic şi sacru al lui Mallarmé 
va fi nonreprezentabilul: ezitarea din aruncarea zarului 
decisiv, tremurul dinaintea unui naufragiu posibil. 
„Numărul unic care nu poate fi altul” despre care 
vorbeşte poemul e infinitul contingenţei cuprins în 
momentul căderii zarului.

Chiar dacă nu întru totul convingătoare, 
interpretarea lui Meillasoux are meritul de a ne reaminti 
că dacă primii filosofi francezi au numit filosofia „poezie 
sofisticată”, nu-i mai puţin adevărat că poezia marilor 
moderni e filosofie rafinată. 

(Claudiu Gaiu)

***
Slavoj Zizek, Agon Hamza, From 

Myth to Symptom. The Case of Kosovo, 
Dialekti, Pristina, 2013

Acest mic volumaş conţine o mare 
performanţă: ar fi putut scris chiar şi de către cineva care 
n-a auzit vreodată de Kosovo. Ceea ce ne demonstrează 
avantajele incontestabile ale formalismului lacanian 
atunci când e dus la ultimele sale consecinţe: că ne 
scuteşte cu totul de istorie şi empirie. Specificul istoric 
şi determinările materiale sunt cel mult nişte puncte de 
intersecţie ale arsenalului conceptual din pornire, iar 
subiectul – cum s-ar zice – e într-adevăr lacaniamente 
barat. În acest sens, Kosovo este aici, conform titlului, 
un simplu mit, un pre-text – înlocuibil cu oricare altul. 
Cât despre simptom, avem şi aşa ceva: alături de Srecko 
Horvat (împreună cu care Zizek a compilat volumul Ce 
vrea Europa?Uniunea şi necazurile cu ea, apărut recent 
la IDEA), Agon Hamza pare să configureze deja un 
tipar de discipolat şi co-autorat, în care un tânăr autor/
cercetător, odată ivită şansa unică de a ieşi pe scena 
mondială de idei sub aripa protectoare a lui Slavoj Zizek, 
nu găseşte altă soluţie de afirmare decât să copieze până 
la indistincţie ticurile intelectuale ale marelui sloven: 
de la argumente, la bancuri, până la idiosincraziile şi 
incoerenţa-i specifică. O fi bine, o fi rău? Deocamdată 
pare cel puţin să funcţioneze. 

*
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Ernst Lohoff, Norbert Trenkle, 
La grande dévalorisation. Pourquoi la 
spéculation et la dette de l’Etat ne sont pas 
les causes de la crise

Traduit de l’allemand par P. Braun, G. 
Briche, V. Roulet

Post-editions, f.l., 2014

Cei doi economişti, membri ai grupului 
german Krisis, încearcă în acest volum să ofere o lectură 
a crizei economice actuale din perspectiva analizei 
formei-valoare, curent teoretic marxist avându-l drept 
înaintaş pe Isaac Rubin şi care a fost revigorat în ultimii 
ani prin textele unora ca Moishe Postone sau Hans 
Georg Backhaus. O încercare care dezvăluie avantajele 
dar totodată şi limitele, dificultăţile acestui curent de 
gândire: pe de o parte, un grad extrem de ridicat de 
abstractizare şi speculaţie filosofică, ce-şi ia drept punct 
unic de pornire prima secţiune din Capitalul şi mai ales 
teoria fetişismului mărfii, şi care – tocmai graţie acestei 
înalte abstractizări – are avantajul unei aplicabilităţi 
practic nelimitate, pe orice subiect general sau 
particular. Dar totodată o încercare care, pe de altă parte 
şi din exact acelaşi motiv (abstracţia maximă), riscă să 
întindă nucleul teoretic originar (bateria conceptuală 
valoare/muncă/marfă/bani) peste limitele plauzibilităţii 
şi, în tentativa de a explica orice fenomen prin trimiterea 
la dinamica acestui arsenal categorial, să rateze astfel 
specificul subiectelor discutate. Măsura în care aceste 
două aspecte, pozitiv şi negativ, sunt negociate ţine până 
la urmă de abilitatea autorilor din cadrul acestui curent: 

la Rubin sau Postone, speculaţia filosofică suculentă 
şi densitatea gândului aproape că fac inutilă aplicarea 
teoriei la fenomene particulare, contemporane. La 
Lohoff şi Trenkle, stilul lemnos de economişti precum 
şi subiectul ales (criza actuală) fac ca în prim plan să 
iasă mai degrabă dezavantajele acestei teorii. Astfel, 
încercarea de a citi criza economică declanşată în 2008 
prin lentila analizei formei-valoare sfârşeşte practic 
în a postula – în ciuda voinţei autorilor – două fire 
istorico-narative între care legăturile sunt tot mai greu 
de distins: pe de o parte, o dinamică automată a legii 
valorii, care face ca acest mecanism de bază al modului 
capitalist de producţie să-şi fi atins deja limitele acum 
aproape o jumătate de secol (anii 70). Pe de altă parte, o 
evoluţie actuală a capitalismului care pare să fi devenit 
independentă de producţia efectivă de valoare şi care 
se susţine doar pe infuzia de încredere şi speranţă prin 
care băncile centrale şi statele încearcă să menţină 
intactă şi în perpetuă expansiune bula capitalului fictiv. 
Problema nu e doar raportul de esenţă vs. aparenţă pe 
care aceste două fire narative îl postulează; problema 
e încăpăţânarea cu care capitalismul actual refuză 
să abandoneze iluzia acumulării fără valoare şi să 
recunoască astfel sfârşitul logicii sale. Iar pentru un 
fenomen care, în ciuda naturalităţii pe care toată lumea 
i-o presupune, nu are decât trei-patru secole vechime, a 
explica jumătate de veac din evoluţia sa doar în termenii 
întârzierii aparenţei faţă de esenţă pare să sufere puţin 
la capitolul acurateţe istorică. 

 (Alex. Cistelecan)
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Ellen Meiksins WOOD

De la democraţie la liberalism

Mai  demult, democraţia însemna ceea ce-i 
spune numele, şi totuşi criticii săi nu au ezitat să denunţe 
stupiditatea, ignoranţa şi lipsa de răspundere a „gloatei 
comune”. Adam Ferguson vorbea în secolul al XVIII-lea 
în numele unei lungi şi neruşinate tradiţii de antidemocraţi 
atunci când a întrebat: „Cum putem să le încredinţăm 
conducerea naţiunii acelora care s-au mărginit la propria 
supravieţuire sau prezervare? Asemenea oameni, atunci 
când sunt admişi la deliberări asupra chestiunilor de stat, 
aduc în adunări confuzie şi agitaţie, servilism şi corupţie”.

Acest gen de transparenţă nu mai era posibilă 
la sfârşitul secolului al XIX-lea. Pe măsură ce clasele 
dominante au căutat diferite modalităţi de a limita 
democraţia de masă în practică, ele au adoptat strategii 
ideologice menite să plaseze limite asupra democraţiei 
în teorie. Şi tot aşa cum teoriile revoluţionare au fost 
„domesticite” – de exemplu, de către clasele dominante 
din Franţa, America şi Anglia –, acestea şi-au apropriat şi 
au naturalizat democraţia, asociindu-i semnificaţia cu orice 
scopuri politice pe care interesele lor particulare le-ar putea 
tolera. Reconceptualizarea democraţiei face parte, am putea 
spune, din noul climat de ipocrizie şi duplicitate politică. 

Astfel, într-o epocă a mobilizării de masă, conceptul 
de democraţie a fost supus unor noi presiuni ideologice 
din partea claselor dominante, care cereau nu doar 
alienarea puterii „democratice”, dar şi o disociere clară 
între „democraţie” şi demos – sau, cel puţin, o deplasare 
decisivă de la puterea populară ca principal criteriu al 
valorilor democratice. Efectul a constat în a muta focusul 
„democraţiei” de la exerciţiul activ al puterii populare 
la supunerea pasivă la drepturi şi garanţii procedurale 
şi constituţionale, şi de la puterea colectivă a claselor 
subordonate la izolarea şi caracterul privat al cetăţeanului 
individual. Tot mai mult, conceptul de „democraţie” a fost 
identificat cu liberalismul.

Momentul acestei re-evaluări e dificil de izolat, 
fiind asociat cu lupte politice şi ideologice prelungite şi 
istovitoare. Dar putem găsi indicii în tensiunile nesoluţionate 
şi în contradicţiile din teoria şi practica liberalismului de 
secol XIX, scindat între un dezgust faţă de democraţia de 
masă şi o recunoaştere a inevitabilităţii sale, poate chiar a 
necesităţii şi dreptăţii sale, sau în orice caz a avantajelor 
mobilizării de masă în promovarea unor programe de 
reformă şi în posibilitatea de a domestici „hidra cu multe 
capete”, multitudinea turbulentă, prin atragerea ei în 
comunitatea civică. […]

Şi astfel ajungem la „democraţia liberală”. 
Familiaritatea acestei formule poate ascunde tot ceea ce e 
istoric şi ideologic problematic în această asociere tipic 
modernă, şi nu i-ar strica puţină analiză critică. E mai mult 
în această formulă decât expansiunea „liberalismului” la 
„democraţia liberală” – adică adăugarea unor principii 
democratice precum votul universal la valorile pre-
democratice ale constituţionalismului şi „guvernării 
limitate”. Problemele veritabile apar mai degrabă prin 
contragerea democraţiei la liberalism. Există o convenţie de 
durată care spune că progresul politic sau „modernizarea” a 
luat forma unei treceri de la monarhie la o guvernare limitată 
sau constituţională, la democraţie, sau mai exact ca o trecere 
de la absolutism la liberalism, şi ulterior la „democraţie 
liberală”. Într-un fel, procesul pe care-l descriu aici răstoarnă 
secvenţa convenţională: democraţia a fost învinsă de 
liberalism.

În antichitatea clasică nu exista „liberalism” – 
constituţionalism, guvernare limitată, „drepturi individuale” 
şi „libertăţi cetăţeneşti”. Democraţia antică, în care „statul” 
nu avea o existenţă separată de comunitate şi de cetăţeni, 
nu a produs o concepţie clară a separaţiei dintre „stat” 
şi „societate civilă” şi nici vreun set de idei sau instituţii 
prin care să controleze puterea statului sau să protejeze 
„societatea civilă” şi cetăţeanul individual de intruziunile 
acesteia. „Liberalismul” a avut ca pre-condiţie fundamentală 
dezvoltarea unui stat centralizat, separat de şi superior altor 
jurisdicţii mai particulariste.

Dar deşi „liberalismul” este un termen modern, 
care presupune statul „modern” (sau cel puţin absolutismul 
din modernitatea timpurie), concepţia sa centrală despre 
libertate şi limitele constituţionale are o provenienţă mai 
veche. Concepţiile liberale despre guvernarea limitată sau 
constituţională şi despre libertăţile cetăţeneşti inviolabile 
de către stat îşi au originea în perioada târziu medievală şi 
modernă timpurie, în afirmarea unor puteri independente de 
stăpânire de către aristocraţiile europene împotriva intruziunii 
monarhiei centralizatoare. Cu alte cuvinte, aceste concepţii 
au reprezentat la început o încercare de a salva libertăţile, 
drepturile şi privilegiile feudale. Ele nu erau democratice 
în intenţia sau consecinţele lor, reprezentând pretenţii la o 
bucată din vechea suveranitate parcelată a feudalismului, şi 
nicidecum urmărind o ordine politică mai modernă şi mai 
democratică. Iar asocierea acestor idei cu aristocraţia a 
persistat mult timp, dincolo de decesul feudalismului. 

Nu există nici o îndoială că aceste principii 
fundamental feudale au fost ulterior apropriate în scopuri mai 
democratice de către forţe mai „moderne” sau progresiste. 
Din secolul al XVII-lea, ele au fost extinse de la privilegiile 
aristocraţiei la drepturi şi libertăţi cetăţeneşti mai universale; 
şi au fost îmbogăţite cu valorile toleranţei religioase şi 
intelectuale. Însă principiile originale ale liberalismului sunt 
derivate dintr-un sistem de relaţii sociale foarte diferit de 
cel la care au fost adaptate. Ele nu au fost gândite pentru a 
face faţă dispunerii cu totul noi a puterii sociale care a apărut 
odată cu capitalismul modern. Această limitare inerentă este 
amplificată de faptul că ideea liberalismului a fost pusă în 
slujba unor scopuri mult mai largi decât intenţiile iniţiale ale 
principiilor sale de bază. Liberalismul a intrat în discursul 
politic modern nu doar ca un set de idei şi instituţii menite 
să limiteze puterea statală, ci şi ca un substitut pentru 
democraţie. 

Ideea originală, aristocratică, a unor limitări 
constituţionale asupra puterii monarhice, nu avea nici 
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o legătură cu ideea de democraţie. Identificarea ei cu 
„democraţia” a fost o evoluţie mult mai târzie şi care a 
implicat mai degrabă afirmarea puterii claselor dominante 
împotriva poporului. Beneficiile neîndoielnice ale acestei 
idei „liberale” nu trebuie să ascundă faptul că substituţia 
democraţiei cu această idee a fost un proiect contra-
revoluţionar – sau cel puţin un mijloc de a limita revoluţiile 
deja pe cale de desfăşurare, împiedicându-le să iasă din 
anumite limite acceptabile.

Libertăţile care însemnau foarte mult pentru 
aristocraţiile din zorii modernităţii, a căror extensie asupra 
mulţimii în acel moment ar fi transformat complet societatea, 
nu mai pot să însemne acelaşi lucru astăzi – nu în ultimul 
rând pentru că aşa-zisa economie a dobândit o viaţă proprie, 
cu totul în afara mediului cetăţeniei, a libertăţii politice sau 
a reprezentării democratice. Esenţa „democraţiei” moderne 
nu este atât că a abolit privilegiul sau, alternativ, că a extins 
privilegiile tradiţionale asupra mulţimilor, cât mai degrabă 
că a împrumutat o concepţie despre libertate proiectată 
pentru o lume în care privilegiul era categoria relevantă şi a 
aplicat-o la o lume în care nu privilegiul este problema. Într-o 
lume în care statutul juridic sau politic nu este determinaţia 
principală a şanselor noastre în viaţă, în care activităţile şi 
experienţele noastre se află în cea mai mare parte dincolo 
de raza de acţiune a identităţilor noastre legale sau politice, 
libertatea definită în acest fel lasă mult prea multe lucruri 
neatinse. 

Există aici un paradox. Liberalismul este o idee 
modernă bazată pe nişte forme de putere premoderne, 
precapitaliste. În acelaşi timp, dacă principiile de bază 
ale liberalismului sunt anterioare capitalismului, ceea ce 
face posibilă identificarea democraţiei cu liberalismul este 
capitalismul însuşi. Ideea „democraţiei liberale” a putut fi 
gândită abia odată cu apariţia relaţiilor sociale de proprietate 
specifice capitalismului. Capitalismul este cel care a făcut 
posibilă redefinirea democraţiei, reducerea ei la liberalism. 
Pe de o parte, exista acum o sferă politică separată, în care 
statutul „extra-economic” – politic, juridic sau militar – nu 
avea implicaţii directe pentru puterea economică, puterea de 
a apropria, exploata şi distribui. Pe de altă parte, exista acum 
o sferă economică cu propriile sale relaţii de putere, care nu 
depinde de privilegiul juridic sau politic. 

Astfel, aceleaşi condiţii care fac posibilă democraţia 
liberală îngustează, în acelaşi timp, raza de reprezentare 
democratică. Democraţia liberală lasă neatinsă întreaga 
nouă sferă de dominaţie şi constrângere creată de capitalism, 
relocarea sa a puterilor substanţiale de la stat la societatea 
civilă, la proprietatea privată şi la imperativele pieţei. Lasă 
neatinse vaste domenii ale vieţii noastre cotidiene – la locul 
de muncă, în distribuţia muncii şi a resurselor – care nu se 
supun controlului democratic, ci sunt guvernate de puterea 
proprietăţii şi de „legile” pieţei, imperativul maximizării 
profitului. Acest aspect ar rămâne la fel de adevărat chiar şi în 
situaţia improbabilă în care „democraţia noastră formală” ar fi 
îmbunătăţită în aşa fel încât bunăstarea şi puterea economică 
să nu mai însemne inegalităţile flagrante în accesul la puterea 
statală care caracterizează acum realitatea, dacă nu idealul, 
democraţiei capitaliste moderne. 

Modul caracteristic în care democraţia liberală 
abordează această nouă sferă de putere constă nu în a o 
controla, ci în a o elibera. De fapt, liberalismul nici măcar 
nu o recunoaşte ca sferă de putere şi de constrângere. Acest 
aspect e adevărat mai ales în ce priveşte piaţa, care tinde să 
fie văzută ca o oportunitate, nu ca o constrângere. Piaţa e 

concepută ca o sferă a libertăţii şi a alegerii chiar şi de către 
cei care văd necesitatea de a o reglementa. Orice limite care 
sunt necesare pentru a corecta efectele dăunătoare ale acestei 
libertăţi sunt văzute doar ca atare – simple limite. Cu alte 
cuvinte, în cadrul conceptual al democraţiei liberale, nu putem 
vorbi cu adevărat, şi nici măcar gândi, despre o libertate faţă 
de piaţă [freedom from the market]. Nici nu putem să gândim 
o libertate faţă de piaţă ca un fel de împuternicire, o eliberare 
de constrângere şi dominaţie. 

Ce putem spune atunci despre tendinţa actuală 
de a identifica democraţia cu „piaţa liberă”? Ce putem 
spune despre această nouă definiţie, conform căreia „noile 
democraţii” din Estul Europei sunt „democratice” în măsura 
în care progresează în liberalizarea pieţei, concentrarea puterii 
de către preşedintele Elţîn este „democratică” pentru că e 
condusă în numele „privatizării” şi al „pieţei”, iar Generalul 
Pinochet a fost mai „democratic” decât preşedintele ales 
Salvador Allende? Reprezintă oare acestea o subversiune sau 
o distorsiune a democraţiei liberale?

Balanţa a fost cu siguranţă împinsă prea departe, 
dar toate astea nu sunt complet inconsistente cu principiile 
fundamentale ale democraţiei liberale. Condiţia însăşi care ne 
permite să definim democraţia aşa cum o facem în societăţile 
moderne liberal-capitaliste este separaţia şi închiderea sferei 
economice şi invulnerabilitatea ei la puterea democratică. 
Protejarea acestei invulnerabilităţi a devenit chiar un criteriu 
esenţial al democraţiei. Această definiţie ne permite să 
invocăm democraţia împotriva împuternicirii oamenilor în 
sfera economiei. Ba chiar face posibilă invocarea democraţiei 
în sprijinul unei limitări a drepturilor democratice în alte 
zone ale „societăţii civile” sau chiar în domeniul politic, 
dacă de asta e nevoie pentru a proteja proprietatea şi piaţa de 
puterea democratică. 

Sfera puterii economice în capitalism s-a extins cu 
mult dincolo de capacităţile „democraţiei” de a-i face faţă; 
iar democraţia liberală, atât ca set de instituţii cât şi ca sistem 
de idei, nu e proiectată pentru a-şi extinde raza de acţiune în 
acest domeniu. Dacă ne confruntăm cu „sfârşitul Istoriei”, 
nu e în sensul că democraţia liberală a învins, ci mai degrabă 
în sensul că şi-a atins limitele. Există multe lucruri bune în 
liberalism care trebuie prezervate, protejate şi îmbunătăţite, 
nu doar în acele zone ale lumii unde liberalismul nu a fost 
implantat, ci chiar şi în acele democraţii capitaliste în care 
e în continuare imperfect şi adesea sub ameninţare. Cu toate 
astea, posibilitatea unei dezvoltări istorice ulterioare aparţine 
unei alte tradiţii democratice, tradiţia marginalizată de către 
democraţia liberală, ideea de democraţie în sensul ei literal 
de putere populară. […]

Sarcina pe care liberalismul şi-o asumă este şi va 
rămâne întotdeauna indispensabilă. Atâta vreme cât există 
state, va exista nevoia de a controla puterea lor şi de a 
prezerva puterile independente şi organizaţiile din afara 
statului. În acest sens, orice tip de putere socială trebuie să fie 
îngrădită de protejarea libertăţii de asociere şi comunicare, 
de diversitatea opiniilor, o sferă privată inviolabilă şi aşa 
mai departe. În această privinţă, orice democraţie viitoare va 
continua să aibă ce învăţa din tradiţia liberală în practică şi 
teorie. Însă liberalismul – chiar şi ca ideal, ca să nu mai vorbim 
de realitatea sa profund problematică – nu este echipat pentru 
a da seama de realităţile puterii într-o societate capitalistă, şi 
cu atât mai mult nu este adecvat pentru a articula un tip de 
democraţie mai incluzivă decât cea care există astăzi.  

Traducere de Alex. CISTELECAN
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Călin CRĂCIUN

Literatură şi pedeapsă

Literature and punishment

 Abstract: The present work, Literature and 
punishment, highlights the subversive character of 
a part of Romanian literature of the 80s towards the 
political system, by talking about the permanent threat 
of punishment for those obsessed by the independence 
of the spirit, an obsession materialized in bohemian 
temptations, spiritual escapes or in any kind of 
eccentricity. The phantom of punishment is always 
present, either concretely, in a Kafka-like manner or 
as an imminent action. Certain texts are significant 
for this matter, such as Mera Maria by Vasile Gogea, 
Mircea Nedelciu’s Probleme cu identitatea or Hora 
marionetelor by George Cuşnarencu, despite their 
aesthetical differences. 
Key words: punishment, literature of the 80s, 
subversive character, eccentricity, aesthetic formula. 

Bună parte din literatura optzeciştilor e ivită din 
poziţionarea asumat subversivă faţă de sistem, vorbind 
despre continua ameninţare cu pedeapsa pentru cei 
obsedaţi de independenţa spiritului, obsesie concretizată 
în tentaţii boeme, refugii spirituale sau pur şi simplu în 
orice formă de excentricitate. Spectrul pedepsei e mereu 
prezent, fie la modul concret, nu de puţine ori dând o 
notă kafkiană, fie ca iminenţă. 

Desigur, anii ’80 ai secolului trecut au fost 
mult mai permisivi în ceea ce priveşte formula estetică 
adoptată faţă de cei ai „obsedantului deceniu”, de 
pildă, când erau interpretate mesaje antisistem orice 
abateri de la realismul socialist. După ce sistemul a 
devenit tolerant cu avântul neomodernist, literatura 
este tot mai „obraznică”, permiţându-şi să construiască 
situaţii şi personaje aparent inofensive ideologic, dar 
a căror decriptare relevă caracterul subversiv. Fie 
că e vorba de o toleranţă tacită, fie de una ivită din 
inabilitatea (incompetenţa) cenzorilor, subversivitatea 
e tot mai străvezie, astfel că, mai ales după 1977, anul 
desfiinţării prin decret a instituţiei cenzurii (deşi de 
facto a continuat să funcţioneze prin forme diverse, 
una dintre ele fiind chiar autocenzura), putem vorbi de 

destule texte suficient de îndrăzneţe încât să pară de 
mirare publicarea lor (cu toate că au trecut prin filtrul 
unor editori conformişti, care nu s-au sfiit nicidecum 
să elimine din ele ce credeau de cuviinţă). Elocvente în 
acest sens sunt şi prozele Mera Maria de Vasile Gogea, 
Probleme cu identitatea a lui Mircea Nedelciu sau Hora 
marionetelor de George Cuşnarencu, oricât de diferite 
se dovedesc ele la nivelul formulei estetice. 

*

Trică, personajul principal al prozei lui Vasile 
Gogea1, se află într-un peisaj anost, parcurgând un 
traseu cunoscut în detaliu din oraşul „fără anotimpuri; 
cu străzile veşnic acoperite cu praf”, fiind mânat de 
speranţa unei transformări a cotidianului. Spaţiul 
oraşului anonim e deci claustrant, sinecdocă a întregului 
sistem totalitar în care trăieşte personajul inadaptat, căci 
el e un ins nemulţumit de starea de fapt, oricât ar părea 
de blazat, căutând o infimă posibilitate de evadare. 
Tocmai de aceea „Străbătu câteva străduţe cu aerul 
celui ce răsfoieşte o revistă pe care a citit-o din copertă 
în copertă şi acum verifică – din obişnuinţă – dacă nu 
lipseşte vreun titlu, vreun clişeu”. Iar surpriza, în sfârşit, 
se iveşte, dacă nu prin revolta omului, prin dezlănţuirea 
naturii. E vorba de ploaie şi de un vânt „turbat”, ce 
dărâmă reclama magazinului de stofe, simbol, în cazul 
de faţă, al valorii materialiste. Oricât e deci sistemul de 
vigilent să-şi apere valorile proclamate şi promovate 
strident, natura impune – fapt dovedit de sfărâmarea 
tuburilor fluorescente ale reclamei – un alt curs: „În cer 
o nestatornică învolburare din care cădeau rar săgeţi 
de lumină.” Se recunoaşte aici stihia inconturnabilă, 
prevestitoare a unei alte ordini, de esenţă spirituală, 
întâlnită des la scriitorii noştri cu fibră tradiţionalistă, 
de pildă la Pavel Dan ori la Fănuş Neagu. Evenimentul 
exterior devine determinantul unora interioare. Stihia 
furtunii pare să se refenomenalizeze în interiorul lui 
Trică sub forma impulsului de a flirta cu vânzătoarea 
magazinului de „lenjerie de damă fină”, în care intră 
sub pretextul adăpostirii de ploaie. El se dovedeşte un 
ins cu însuşiri poetice, după cum reiese din descrierea 
vânzătoarei, pe care o numise Liniştea: „fetei înalte, cu 
ochii verzi ca primăvara, o expresie superlativă a păcii şi 
bucuriei, o discreţie desăvârşită a accentelor senzuale”. 
Nu e însă un exhibiţionist, având nevoie de intimitate 
în jocul seducţiei, ceea ce-l determină să recurgă la 
un truc des uzitat în epocă pentru a bloca în timpul 
programului intrarea clienţilor în magazine, postarea 
pe geam a afişului „recepţionăm marfă”. Se dovedeşte 
deci un individualist rebel, care nu se dă în lături de 
la răsturnarea ordinii sociale în numele pornirilor sale 
erotice. Tocmai de aceea îl invită afară pe un bătrânel 
care ignoră afişul. Dar nepoftitul revine revoltat pe 
individualismul deşănţat al tânărului „Tinere, magazinul 
nu e al tău, înţelegi? E al statului, adică al tuturora, deci 
şi al meu aşa că am şi eu dreptul să mă adăpostesc de 
ploaie, e bine?” Suntem, iată, în faţa confruntării a două 
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ideologii sau concepţii, una individualistă, a tânărului 
Trică, şi alta colectivistă, a bătrânului. Nu-i vorbă că de 
simbolistica regenerativă, erotică în ultimă instanţă, a 
ploii n-ar fi marcat şi intrusul, „tataia”, el părând a face 
parte din seria libidinoşilor ce intră în magazin – după 
spusele Liniştii – doar pentru a pipăi sutienele şi a se 
bucura lasciv de imaginea frumoasei vânzătoare („Ştii 
câţi bărbaţi intră zilnic aici doar ca să mă vadă? Vin, 
se uită şi cer sutiene sau mai ştiu eu ce pentru «soţia» 
ori pentru «sora», le pipăie, le pipăie şi se uită la mine 
cu nişte ochi! Unii se mai ling şi pe buze...”). Rostind 
apăsat cuvintele „să mă adăpostesc de ploaie” bătrânul 
„gelos” – după cum îi dă impresia lui Trică – sugerează 
că a priceput poanta cu refugiul, dar îşi revendică dreptul 
colectivist de-a se bucura şi el de imaginea vânzătoarei 
statului. Reveria erotică e deci tolerabilă cât timp pot fi 
mimate pudoarea sau conformismul şi mai ales cât timp 
nu lezează spiritul gregar, colectivist. Nu miră atunci că 
insistenţa tânărului de-a-l expedia („Bine, domnule, dar 
nu ţi-am mai spus, se recepţionează marfă, ce dracu, eşti 
apaş căci un turc ar fi priceput deja.”) i se pare un atentat 
la ordinea socială: „Eşti un obraznic ca un huligan înrăit, 
asta eşti şi domnule să spui cui vrei matale dar nu mie! 
Cuvântul ăsta nici nu mai e în dicţionare, gâfâi moşul 
apoi mai mormăi ceva; n-o să scapi tu aşa uşor, ţi-arăt eu 
ţie, huligane, şi altele la fel.” Dacă la apelativul „tataie” 
bătrânului nu-i este la îndemână decât să-şi revendice 
dreptul adăpostirii de ploaie în magazinul statului, id 
est de-a transforma flirtul celor doi într-un fel de ménaj 
à trois, „domnule” îi oferă posibilitatea răzbunării 
prin reclamarea tulburării ordinii sociale. Peste câteva 
minute el se întoarce cu miliţianul care-l conduce pe 
tânărul huligan fără actul de identitate la secţie, luând 
şi „corpul delict”, iar Liniştea îşi dezvăluie numele 
real, Mera Maria, disculpându-se că nu-l cunoaşte pe 
„tovarăşul”. Surprinzător însă, anchetatorul, un maior cu 
simţul umorului, consideră incidentul lipsit de gravitate, 
trecând cu vederea ori, poate, neînţelegând resorturile 
ideologice care l-au generat. Scăpând basma curată, deşi 
i-a trecut glonţul pe la ureche, Trică îşi va trăi aşadar 
viaţa mai departe în oraşul pe care acum îl vede „ca un 
fel de brutărie de gogoşi”, în care aventurile ce se vor 
spiritual-erotice şi pornirile boeme sunt periculoase, 
deasupra lor planând iminenţa pedepsei. Oricum, într-o 
logică democratică, simpla reţinere, înţeleasă fie ca 
autocenzură, fie ca act represiv al miliţianului, este deja 
o formă de pedeapsă.

Textul lui Vasile Gogea, aşa cum îi stă bine unei 
proze scurte veritabile, ascunde în formule cu aparenţă 
laconică mari concentraţii semantice cu efect estetic 
puternic. De pildă, dezvăluindu-şi identitatea socială 
(Mera Maria) şi folosind limbajul oficial („tovarăşul”), 
personajul feminin nu face altceva decât să-şi refuleze, 
de teama represiunii „organului”, natura senzuală şi 
odată cu ea tentaţia libertăţii de-a şi-o manifesta atunci 
când şi cum doreşte. Statutul social îi impune un caracter 
slab, concretizat în manifestări conformiste, dar în sine 
pulsează o Afrodita, forţa stihială a erotismului, care-l 

seduce pe rebelul Trică, deşi orgoliul masculin îl face să 
se creadă gestionarul scenariului seducţiei.

*

Porniri boeme mai acute – şi odată cu ele tentativa 
neasumării contractului social impus, nenegociat – 
descoperim la Murivale, Vasile Mureşan, personajul 
din celebra proză Probleme cu identitatea (variaţiuni 
în căutarea temei) de Mircea Nedelciu2. Murivale e un 
nonconformist în toate cele trei „variaţiuni în căutarea 
temei”, variante diferite ale aceleiaşi poveşti, în care 
se mizează pe jocul perspectivelor narative, trecându-
se cu dexteritate de la mimessis la autenticitatea 
(subiectivităţii) implicată în memorii ori confesiune şi 
până la saltul de la personajul ficţional la cel de-a dreptul 
real3. Nu lipsesc nici evanescenţe textualiste, impresia 
că personajul (măcar cel ficţional), şi odată cu el textul, 
se autoconstruieşte, sau jocul sincretismului, astfel că 
epicul e împletit cu dramaticul şi infuzat pe alocuri cu 
lirism, la fel cum se jonglează cu registrele grav, comic 
şi ironic. Modul cum sunt gestionate toate acestea dă 
scriiturii, am putea spune, chiar şi o notă de ermetism.

În fiecare variantă Murivale se dovedeşte un 
artist, în ciuda ipostazelor de inserat social. De altfel, 
una din temele importante ale prozei lui Nedelciu este 
tocmai condiţia artistului într-o societate în general 
fie ignorantă într-ale artei, fie rămasă la nivelul unor 
simpatii tradiţionaliste sau al savurării libidinoase a 
imaginilor cu cadâne. În prima dintre ele, personajul e 
muncitor al unei uzine bistriţene, însoţind un inginer pe 
post de hamal pentru a căra de la Braşov, cu trenul, lăzi 
pline cu digitroane, dar nonconformismul îi este vizibil 
atât prin înfăţişare, cât şi prin atitudinea faţă de munca 
pe care o face. El este mai atras de viaţa alături de o 
prietenă din Braşov care trăieşte din vânzarea ambulantă 
a felicitărilor şi mărţişoarelor de sărbători confecţionate 
pentru Fondul Plastic. Din cauza întâlnirii de o noapte 
cu ea este aproape să rateze plecarea cu trenul, ajungând 
la gară cu un taxi pe care nu are cu ce să-l plătească 
integral. Nonconformismul i se remarcă imediat. La 
atenţionarea şoferului că n-a plătit suficient „Murivale 
se miră ca de o floarea-soarelui răsărită brusc pe chelia 
şoferului” şi, nefiind cale de scăpare, apoi „Clientul 
îşi scoate bascul tricotat în paişpe culori de pe capu-i 
de boem pletos şi-l aruncă pe capotă cu aerul că ar fi 
în stare să-l lase amanet.” Nu ezită să exploateze însă 
conformismul altora, făcându-l pe inginerul Sache să 
sesizeze „urgenţa” şi să plătească în locul său. Alta îi 
este însă atitudinea atunci când în joc e obsesia, nu chiar 
bovarică, de artist. Auzind în tren că tocmai a murit 
Nichita Stănescu, e cuprins brusc de efuziuni sentimental-
artistice, intrând parcă într-o transă ce-l transfigurează: 
„A murit domnul nostru Nichita Stănescu!”; „Murivale 
nu răspunde. E surd, e orb, e deasupra meschinăriei 
inginerului Sache. Trage uşa compartimentului cu aerul 
că ar vrea să se arunce din avion fără paraşută.” Îşi 
abandonează şeful cu digitroanele lui cu tot şi, pătruns 
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de forţa stihială a artistului, face cale-ntoarsă pentru 
a participa la înmormântarea poetului („ Inginerul 
continuă să-l tragă pe Muri de mâneca sumanului, 
întreabă ordonă, interzice. Muri nu aude, nu vede, nu 
simte – se smulge din mâinile lui şi o ia hotărât spre 
capătul culoarului.”). Inevitabil, personajul călătoreşte 
spre Bucureşti clandestin, mituind conductorul libidinos 
cu desene chicioase, „Cadâne, streap-tease-uri, bărci pe 
lac şi călăreţi la vânătoare”. Acum i se dovedeşte şi o 
anume competenţă artistică. Dacă limbajul pe care l-a 
folosit faţă de inginer şi de un ţăran hâtru era al unui 
prostănac, aceasta numai întrucât disimula incultura, 
forma sa de adaptare socială, căci e un cu totul alt 
desenator atunci când îi răsplăteşte pe copiii ce-i cântă 
înduioşător în tren „colindele astea aşa de frumoase”, 
dăruindu-le piese „de pus în ramă”, iar la Bucureşti 
trage direct la locuinţa artistului grafician Vasile Ion, 
indiciu al unei anume valori, al apartenenţei la casta 
artiştilor. Garsoniera graficianului e emblematică pentru 
condiţia materială şi socială a artistului: dezordine 
şi înghesuială, mizerie şi sărăcie lucie, ca la mai toţi 
pălmaşii sistemului comunist ce nu se bucurau de 
privilegiile unor funcţii înalte, cărora li se adaugă, în 
text, o soţie mereu frustrată de insuccesul financiar şi 
social al bărbatului ce confecţionează „mizerie” s-o 
vândă de Anul Nou.

În drumul nocturn spre Uniunea Scriitorilor, unde 
e depus corpul neînsufleţit al poetului, Murivale e luat la 
întrebări de o patrulă de poliţie şi, având doar buletinul, 
nu şi legitimaţia de serviciu, e dus la secţie pentru 
verificări. În vacarmul verificărilor sistemului represiv, 
un locotenent-major îşi găseşte totuşi, fragmentar, timp 
şi pentru Murivale, promiţându-i că-l eliberează dacă îi 
spune o poezie scrisă de Nichita Stănescu. Din scrupul 
(„Cum adică, omul ăla a murit şi şade acolo, întins pe 
catafalc şi dumneavoastră mă puneţi să-i recit poeziile 
aici? Ce, nu vă e ruşine?”), refuză, dar i se acceptă să 
recite o alta, şi Murivale se salvează interpretând ca 
un actor autentic Portretul păsării care nu e (Claude 
Aveline). Surprinzător, miliţianul cunoaşte poezia şi îl 
eliberează scuzându-se („... nu ştiam că sînteţi un băiat 
aşa de fin.”). De aici înainte povestirea îşi transformă 
finalul în scenariu. După vegherea la căpătâiul poetului 
decedat, personajul se va întoarce acasă, va renunţa 
la visul de a trăi boem cu amica braşoveancă şi se va 
împăca şi cu inginerul, continuându-şi munca la uzină. 
Nu e însă vorba aici de un învins al sistemului, de un 
ins care-i cedează şi devine conformist, ci – o spune 
bine Adina Diniţoiu – de „un tip rezistent la «omul 
nou» vizat de comunism; el parcurge această călătorie 
iniţiatică, depăşind obstacolele, pentru a i se revela, 
la capătul ei, sensul artei adevărate şi, poate, un nou 
început personal. Într-un regim poliţienesc, Murivale îşi 
salvează «umanitatea» recitînd poeme – poezia, arta în 
genere sînt redutele umanităţii în sistemele totalitare, iar: 
«A fi om înseamnă a recita umanitatea». Citatul e din W. 
Gombrowicz şi el e pus de Nedelciu ca motto al prozei 
sale.” Aş adăuga că arta este considerată aici cea mai 
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eficientă armă împotriva experimentului „omului nou”, 
căci, să nu uităm, locotenentul-major cunoaşte poezia şi 
îşi cere scuze, mimând de faţă cu procurorul nedumerit 
superioritatea, pentru că l-a confundat cu un infractor. 
În conştiinţa locotenentului-major din organul represiv 
al sistemului acest act de cultură substituie legitimaţia 
de serviciu, astfel că, se sugerează, sistemul poate fi 
învins din interior pe calea estetică – o altă exprimare a 
ideii rezistenţei prin cultură. Nu miră deci că Murivale 
se întoarce la locul său de muncă. Sintagma „probleme 
cu identitatea” capătă aşadar şi un sens activist pozitiv, 
dincolo de cel de natură estetică formală (răsfrânt 
asupra relaţiei personaj-narator-autor, respectiv ficţiune-
realitate). Reluându-şi locul pe care i l-a impus sistemul, 
personajul şi-l asumă deci ca mijloc de a-l învinge din 
interior, îl substituie, într-un fel, tocmai pe cel care l-a 
eliberat. 

Celelalte variaţiuni, diferite la nivelul formulei 
estetice, schimbă statutul social al personajului, acesta 
devenind soldat sau chiar protagonistul şi naratorul 
totodată al aventurii reale ce a stat la baza prozei, 
prietenul lui Mircea Nedelciu şi membru boem al lumii 
culturale, artistul plastic bistriţean (cât se poate de 
real!) Vasile Mureşan. Personajul lui Mircea Nedelciu 
e în a doua variaţiune scenaristul propriei poveşti, iar 
Murivale real îşi scrie sub forma jurnalului, în a treia, 
păţania cu reţinerea la miliţie şi recitarea unei poezii 
religioase pentru a fi eliberat, cu referiri directe la relaţia 
sa cu autorul ce l-a transformat în personaj literar şi, mai 
ales, la ipostaza sa din scrierea lui Nedelciu. Graniţa 
dintre ficţiune şi realitate e deci trecută dintr-o parte 
în alta, astfel că literatura şi realitatea se întrepătrund. 
Oricât de reală pare însă mărturisirea artistului Vasile 
Mureşan din Bistriţa, odată inserată ca a treia variaţiune 
în opera lui Nedelciu, devine ingredient al operei, se 
ficţionalizează pur şi simplu. Principiul autenticităţii 
atinge astfel un punct maxim. „Probleme cu identitatea” 
este aşadar şi o expresie a aventurii esteticii formei. 

În mod ironic, tocmai pedeapsa de a recita 
constituie şi pretextul eliberării. Căutarea unui destin 
estetic autentic este pedeapsa pe care o duce mereu în 
cârcă artistul. Miza sa este deci tocmai aceea de a-şi afla 
ori măcar căuta identitatea, altfel fiind un ratat absolut. 
Am putea chiar spune că această damnare e valabilă 
indiferent de sistemul social în care are de trăit. Să nu 
tragem însă de aici concluzia că proza lui Nedelciu şi-ar 
dizolva şi subversivitatea, căci mărcile antisistem sunt 
diseminate în întreg textul nedelcian. Mizeria materială, 
călătoria fără bilet sau cu bani împrumutaţi, permanenta 
supraveghere sau verificare a documentelor de către 
miliţie şi resimţirea dispreţului celor conformişti sunt 
elemente concrete, din regimul social proxim, care 
definesc viaţa aspirantului la titlul de artist Murivale. 
El nu e un maniheic, ajunge să dea cezarului ce-i al 
cezarului şi să-şi rezerve sieşi ce crede că-i aparţine, 
condiţia de artist. Că aspirant sau împlinit nu mai 
contează. E suficientă împlinirea estetică a Probleme-
lor cu identitatea.
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Tot un ins prins de efuziuni sentimentale – şi 
tocmai de aceea acaparat de tentaţii nonconformiste 
– avem în Hora marionetelor, proza lui George 
Cuşnarencu4. Cu un atare profil, el este predestinat 
pedepsei, fapt reliefat cu insistenţă, de-a dreptul obsesiv 
în text. Astfel, Alexandru Rosetti pleacă de la Turda la 
Bucureşti – din nou ideea de călătorie! – mânat de dorul 
faţă de o iubită pe care nu o mai întâlnise de doi ani, 
dar cu care vorbea cam de trei ori pe an la telefon. Fără 
un chior prin buzunare, anunţându-şi vizita într-o foarte 
scurtă şi ternă convorbire interurbană de la un telefon 
public, îndrăgostitul platonic va călători clandestin, în 
vagonul poştal, prin bunăvoinţa unui fost coleg, răsplătită 
cu ajutorul oferit pentru încărcarea şi descărcarea 
pachetelor. Se mişcă într-o lume ce pare o aglomerare 
de individualităţi în ciocnire. Funcţionara de la ghişeul 
postului public de telefonie nu mai schimbă fise întrucât 
se grăbeşte să închidă, gestionarul unui „Gostat” îi dă să 
mănânce o bucată de salam alterat în schimbul a două 
ore de adunare a gunoaielor de prin curtea magazinului. 
Membrii de nădejde ai societăţii comuniste sunt deci 
dominaţi de porniri individualiste, punându-şi interesele 
meschine deasupra mult trâmbiţatului bine colectiv. 
Disimularea rolului social al individului, contrastul 
caragialean dintre aparenţă şi esenţă iată-le valabile şi 
în cadrul sistemului comunist, aflat într-o vădită fază a 
decadenţei. Totuşi, cât timp oamenii sunt inseraţi social, 
îşi manifestă conformismul prin deţinerea unui „servici” 
şi nu vorbesc ce nu trebuie, sistemul pare mulţumit de ei. 
Cu totul alta îi este atitudinea faţă de „paraziţii sociali”. 
Aceştia sunt reprezentaţi tocmai de Alexandru Rosetti. 
Singura urmă de conformism social ce i-o dezvăluie 
proza se pierde în trecut, când vizitase Bucureştiul „în 
delegaţie”, ca angajat deci, şi în urmă cu vreo doi ani, 
„pe vremea când lucra ca distribuitor într-un depozit de 
ţevi”, de când are şi sticluţa de parfum pe care tocmai 
vrea, în sfârşit, să i-o dăruiască celei pentru care o 
cumpărase, Ştefaniei, mutată tot de atunci la Bucureşti.

O discuţie aparte o impune şi numele 
personajului, identic cu cel al marelui filolog care a 
supravieţuit, prin colaboraţionism, regimului comunist 
(decedând în 1990), păstrându-şi privilegiile academice 
în ciuda faptului că avea origine socială „nesănătoasă” 
şi că în epoca interbelică, „burghezo-moşierească”, 
fusese directorul celei mai prestigioase edituri, şi 
anume celei a Fundaţiei pentru Literatură şi Artă a 
regelui Carol II. Am putea atunci spune că personajul 
lui George Cuşnarencu e proiecţia unui alter ego al 
savantului, în ipostază literară, desigur, sugerând 
cam ce ar fi putut acesta ajunge în absenţa relaţiei 
prieteneşti cu sistemul totalitar. Nu cred însă că avem 
aici şi o justificare a colaboraţionismului acestuia, 
construirea imaginii unui autosacrificat, moralmente, 
în numele împlinirii destinului ştiinţific şi cultural, cât 
mai degrabă o dezvăluire a utopiei comuniste. Dacă la 
baza supravieţuirii academice în perioada comunistă 

a filologului de valoare incontestabilă stau aderenţele 
sale ideologice, cu atât mai mult este reliefat caracterul 
diabolic al ideologiei respective, capacitatea sa de a 
seduce şi minţile cele mai luminate, condamnându-
le astfel să fie parte din „hora marionetelor”, dacă nu 
pe post de dansatori sau privitori extaziaţi, măcar ca 
nişte complici involuntari (victime morale ale seducţiei 
malefice) ai cultivării unui asemenea gust estetic.

Să ne lămurim însă ce este „hora marionetelor” 
din proza lui George Cuşnarencu. După ratarea întâlnirii 
cu cea la care visa, Alexandru Rosetti intră în „Simplon” 
ca să bea un pahar de apă, moment în care apare miliţia, 
făcând „o razie pentru depistarea paraziţilor sociali”. 
Cum micul lui bagaj e depus la gară, la ghişeul bagajelor 
de mână, nu are actele asupra sa şi este reţinut pentru 
verificări, alături de alte şase persoane. Toţi caută să 
se disculpe, cu excepţia sa, care e luat la ochi pentru 
pasivitate: „Ce, mă, tu nu ştii să vorbeşti, n-ai limbă, te 
dai mare sau te pomeneşti că eşti intelectual? Ai? spune 
plutonierul major.” Pentru a scăpa de plictisul unei 
asemenea rutine, unui miliţian îi vine ideea ca toţi reţinuţii 
să fie puşi să joace pe melodia unui cântec popular. 
Miliţienii savurează orgiastic, cu hohote şi sughiţuri, 
spectacolul grotesc, trăindu-şi paroxistic sentimentul 
puterii: „Ţineţi-o aşa, băieţi, să nu uitaţi datina, fir-aţi 
ai dracu să fiţi de haimanale, spuse plutonierul.” Dacă 
ciuleandra rebreneană – la care proza face străveziu 
referire – e pretextul imersiunii, psihologiste, în mitic, 
„hora marionetelor”, lipsind în text orice sondare 
psihologică, este indiciul descaralizării absolute, dând 
măsura grotescului ce defineşte conştiinţele indivizilor 
inoculaţi artificial cu naţional-socialism.

O astfel de „datină” – se subînţelege – ar mai fi 
avut de „cercetat” academicianul Alexandru Rosetti în 
absenţa aderenţei sale ideologice, adică dacă ar fi luat-o 
pe calea nonconformistă a tizului său literar. Nu se poate 
vorbi însă nici de vreo culpabilizare a sa. Vina este 
eminamente a destinului tragic. De altfel, sub semnul 
predestinării stă tot ce se întâmplă în proza lui George 
Cuşnarencu, fapt evidenţiat, in crescendo, într-o serie 
de episoade semnificative, care mai-mai că ar da o notă 
fantastică. În noaptea dinaintea plecării spre Bucureşti 
personajul visează premonitoriu că e într-o operaţiune 
de comando ce se petrece într-o seră. Se trezeşte apoi 
obosit de „hărmălaia” împuşcăturilor şi a geamurilor 
ce se făceau ţăndări. În tren, a doua premoniţie onirică: 
se visează la Bucureşti alături de toţi oamenii pe care-i 
cunoscuse, rude, prieteni etc., cu care, „îmbrăcaţi în 
costume populare de gală, se învârteau într-o horă 
îndrăcită care părea să nu se mai termine”, „O horă din 
care numai moartea îi mai putea scoate, şi asta numai 
dacă ea ar fi voit.” Ajuns în capitală, conştientizează că 
„avea patru ore pentru a cuceri o metropolă sau pentru a 
se lăsa supt de valţurile unei maşinării proteice, „Timpul 
acesta era suficient pentru a pierde tot, pentru a avea 
un accident, o întâlnire neaşteptată sau o redresare 
nesperată”. El are deci conştiinţa destinului implacabil, 
e un je m’en fiche-ist, un ins care nu poate să creadă nici 
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în contractul social, nici în vreun pariu cu viaţa. Toate 
sunt în voia sorţii: „Totul era posibil. De aceea mergea 
cu mâinile în buzunare. Ce altă atitudine i se potrivea 
mai bine?” Nu miră că un astfel de individ, fără vreun 
ban în buzunare, nu ezită să ia un buchet de flori dintr-o 
găleată din faţa unei case şi răspunde la admonestarea 
unui trecător că-i este ruşine, dar suportă, nici că se lasă 
dus de nişte copii la teatrul de păpuşi „Ţăndărică” tocmai 
când mai era puţin timp până la ora întâlnirii. De altfel, 
umorul nu lipseşte deloc din opera lui Cuşnarencu, 
putând vorbi chiar de trecerea progresivă spre cel negru. 
La teatru vizionează spectacolul de marionete „Căţelul 
cu aripi de pescăruş”, o parabolă a pedepsei pentru 
orgoliul de-a fi altfel. Un căţel e mândru că i-au crescut 
aripi, dar e pedepsit prin tăierea lor de stăpân şi apoi, 
orwell-ian, prin încercuirea într-o horă a animalelor, 
care-i cântă corul tragic „Pasăre ai vrut să fii, stai acum 
în colivii”.

Spectrul pedepsei domină aşadar toate nivelurile 
existenţei individului în societatea totalitară, de la 
regimul oniric până la cel artistic şi la realitatea 
palpabilă. Sera şi hora sunt metafore ale damnării tuturor 
şi al condamnării celor excentrici. Tocmai de aceea 
personajul este încarcerat şase luni pentru vagabondaj 
iar după eliberare, călătorind din nou fără bilet pentru 
a se întoarce acasă, este reţinut iarăşi de controlori şi 
admonestat: „Puşcăria a să te mănânce, mă, haimana ce 
eşti, ciumă, gunoi.” Intrat în vria punitivă, Alexandru 
Rosetti pare un condamnat etern, semn că acesta este 
preţul nonconformismului. 

*

Să observăm, cele trei proze sunt înrudite prin 
teme ca iminenţa pedepsei, inadaptatul/inadaptabilul, 
tentaţia boemă, efuziunea sentimentală, represiunea 
„organului” sau călătoria feroviară. Deşi operează cu 
aceleaşi toposuri sau măcar înrudite (oraşul comunist, 
trenul, garsoniera, magazinul) şi sunt unificate de 
teme sau motive similare, care determină şi o doză de 
realism, cele trei proze au totuşi mărci estetice diferite. 
Vasile Gogea apelează la inserţii mitice împrumutate 
de la tradiţionalişti, gestionate însă în manieră proprie, 
tinzând parcă spre un realism magic. Mircea Nedelciu 
dă un recital virtuoz de schimbări de perspectivă, 
construind şi reconstruind ba realitatea textuală, ba 
realitatea însăşi, astfel că cele două devin consubstanţiale 
şi inseparabile, în timp ce George Cuşnarencu ascunde 
sub interfaţa realistă tendinţa spre fantastic, atracţii 
onirice sau accente intertextualiste şi trece alert de la 
ludicul delectării la umorul negru, pentru a se ancora 
apoi profund în tragic.

 În fiecare un inocent în esenţă e pe punctul de a 
fi strivit de aparatul represiv. Marile lor greşeli faţă de 
sistemul totalitar sunt că-şi permit „indecenţa” de a-şi 
exprima sentimentalismul şi, mai ales, că circulă fără 
legitimaţie de serviciu sau că se află unde nu le este 
locul stabilit de stat. Călătoria cu motivaţie boemă, în 

sine, pare un atentat la ordinea socială, transformându-i 
în paraziţi. Dar tocmai prin reliefarea unor asemenea 
cazuri prozele menţionate îşi dezvăluie caracterul 
subversiv, care contribuie, mai ales prin gradualizarea 
manifestării sale, cu un plus în configurarea dimensiunii 
estetice, devenind el însuşi o punte de legătură între 
formule artistice atât de diferite şi – putem adăuga – a 
căror relaţie combinatorică e cât se poate de savuroasă. 

Geografia specifică acestor proze, des întâlnită 
la optzecişti în ansamblul lor, este cea „naţională”. 
Călătoria cu trenul pare a învârti personajele într-un 
cerc din care nu se poate ieşi. Nu e însă nici aici vorba 
decât de o formă mult mai subtilă a subversivităţii 
de care vorbeam, întrucât obsesia de a călători nu e 
altceva decât dezvăluirea dorinţei de a trece dincolo, 
într-o lume pe care scriitorul român o percepea liberă, 
democrată, Occidentul, Meka scriitorului din întreg 
sistemul comunist. Lipsindu-i în general dreptul de 
a călători în afară, scriitorul apelează la subterfugiul 
itinerariului naţional, căruia îi reliefează mizeria. 
De remarcat în scrierile supuse aici analizei lipsa 
peisagisticii. Nu mediul natural, ale cărui splendori le 
cunosc din experienţă şi din literatura tradiţionalistă, 
îi interesează acum pe scriitorii noştri, ci ambianţa 
socială şi ideologică sufocantă a naţional-socialismului 
ceauşist îi obsedează. În ruralitate s-au refugiat ceva 
mai demult membrii grupării de la „Steaua”, refuzând 
astfel realismul socialist. Fuga de geografia „exterioară” 
e acum tot un simptom al subversiunii. Spaţiul e mereu 
cel claustrant, trenul, garsoniera, magazinul, gara sau 
oraşul, chiar şi sediul Uniunii Scriitorilor la Mircea 
Nedelciu. Dacă Gellu Naum sau Radu Tudoran, de 
pildă, au „evadat” cutreierând lumea în lung şi-n lat pe 
masa de scris, în cazurile de faţă refugiul e mai subtil, 
apărând în ipostaza recluziunii în sine, după modelul 
„răzbirii la lumină” al lui Iona al lui Marin Sorescu, 
cele trei personaje căutându-şi în pornirile boeme, 
cvasiartistice, valorile pe care le credeau dominante în 
lumea occidentală.

_____
 Proză din volumul Logodnica mecanicului Gavrilov, 

Ed. Limes, Cluj, 2002, apărută prima dată în „Tribuna”, nr. 
17/1977.

2 Publicată în volumul de proză scurtă Şi ieri va fi o zi, 
Ed. Cartea Românească, 1989.

3 Cf., în acest sens, Adina Diniţoiu, Proza lui Mircea 
Nedelciu. Puterile literaturii în faţa politicului şi a morţii, Ed. 
Tracus Arte, 2011, cap.  V: „Proza scurtă nedelciană”. 

4 Din volumul de proză scurtă Tratat de apărare 
permanentă, ed. Cartea Românească, 1983.

Acknowledgement:
The research presented in this paper was supported 

by the European Social Fund under the responsibility 
of the Managing Authority for the Sectoral Operational 
Programme for Human Resources Development, as part 
of the grant POSDRU/159/1.5/S/133652.

conexiuni



30

Rodica GRIGORE

De la Arta comparaţiei la 
Bilingvismul creator 

„Comparaison n’est pas raison”, spunea Etiemble 
în urmă cu decenii, vorbind despre criza literaturii 
comparate, pe care el o identificase deja începând cu 
jumătatea secolului XX. Prin volumul de studii intitulat 
Arta comparaţiei, publicat în anul 2009*, Dumitru 
Chioaru nu a încearcat să contrazică deja celebra 
afirmaţie, ci, pornind tocmai de la convingerea că simpla 
comparaţie nu este suficientă, a abordat, din punct de 
vedere comparativ şi folosind metoda lecturii simultane, 
câteva momente şi câţiva autori, reprezentativi atât 
pentru metoda aleasă, cât, mai ales, pentru intenţia – 
declarată explicit a autorului – de a aduce în prim plan 
spaţiul cultural central-european, dar şi de a plasa într-
un context mai larg opera unor scriitori români. 

Cartea cuprinde trei secţiuni: Pe scena 
Transilvaniei, În căutarea Europei Centrale şi Babel 
după Babel, urmate de o Addenda, ce aduce laolaltă 
două texte despre Revista Cercului Literar de la Sibiu, 
şi despre „euphorionism”, înţeles de autor drept „proiect 
al unui nou clasicism românesc”. De altfel, nu doar aici, 
în final, vorbeşte Dumitru Chioaru despre importanţa 
pe care a avut-o, în cadrul literaturii române, Cercul 
Literar de la Sibiu, pentru că studiile dedicate lui Ştefan 
Augustin Doinaş, Ion Negoiţescu (privit „între criticii 
maiorescieni”) sau Nicolae Balotă („veritabil Ulise al 
lecturii”), incluse chiar în prima secţiune a volumului, 
au darul de a configura o sugestivă imagine a cerchiştilor 
şi a operei lor, dar şi a modului în care creaţia le-a fost 
receptată, mai cu seamă în ultimii ani. Partea a doua a 
cărţii este reprezentativă pentru metoda folosită de 
autor, aici Dumitru Chioaru având prilejul de a-şi exersa 
calităţile de comparatist, analizând, de exemplu, poezia 
lui Goga şi a lui Ady Endre din perspectiva „afinităţilor 
elective”, proza lui Rebreanu şi a lui Joseph Roth pornind 

de la „agonia Imperiului” căreia ambii scriitori îi erau 
martori, şi discutând lirica lui Rilke şi a lui Blaga drept 
expresie a unei „redimensionări moderne a orfismului”. 
De asemenea, tot aici putem afla câteva aspecte interesante 
despre bilingvismul lui Cioran, dar şi despre donjuanism, 
înţeles ca „nostalgie a androginului”, desigur, trimiterile 
făcute vizând piesa lui Radu Stanca, Dona Juana. Ultima 
parte a cărţii, Babel după Babel, porneşte de la titlul 
cunoscutului studiu al lui George Steiner şi are în vedere o 
serie de aspecte teoretice, cum ar fi estetica modernităţii, 
dar şi postmodernismul, cu accepţiunile diverse pe care 
termenul acesta le-a primit, autorul neuitând să aducă în 
discuţie o problemă căreia au încercat să-i dea un răspuns 
şi să-i găsească o rezolvare numeroşi critici, şi anume ce va 
fi – ce este – după postmodernism, Dumitru Chioaru însuşi 
enunţând, încă din titlul studiului respectiv, o întrebare 
(retorică?): „Neantul sau un nou clasicism?” Multe 
dintre studiile şi eseurile care alcătuiesc acest volum au 
fost publicate iniţial în revistele literare româneşti, unele 
dintre ele beneficiind, în Arta comparaţiei, de revizuiri şi 
nuanţări, iar altele reprezintă texte ale unor conferinţe, fie 
ele organizate de revista Cuvântul, fie ţinute de autor în 
cadrul Festivalului „Zile şi Nopţi de Literatură”, cum este 
cazul Falsului elogiu al satului global.       

Autorul mizează, după cum el însuşi mărturiseşte 
în Argumentul cărţii, „mai mult pe interpretare decât 
pe erudiţie”, dar asta nu înseamnă nicidecum o lipsă 
a erudiţiei, Dumitru Chioaru ştiind să se raporteze, de 
fiecare dată, la reperele teoretico-biblografice de natură 
a-l ajuta să clarifice datele problemelor abordate. Desigur, 
din perspectiva literaturii comparate şi a canonului 
acesteia – căruia, de asemenea, îi sunt dedicate pagini 
substanţiale în acest volum – autorul manifestă mereu 
tendinţa de a practica o lectură simultană, care face ca 
operele puse în discuţie să-şi lumineze reciproc valoarea. 
Metoda aceasta, a comparaţiei, este pusă, de altfel, la 
încercare şi în studiile dedicate domeniului literaturii 
române, şi mai ales acelui spaţiu cultural care-i este cel 
mai apropiat autorului, şi anume cel transilvănean. O 
menţiune aparte merită atenţia pe care Dumitru Chioaru 
o acordă orfismului, fapt evident în studiul dedicat liricii 
lui Rilke şi Blaga. De altfel, tentaţia era prezentă încă din 
cartea sa anterioară, Poetica temporalităţii, apărută în 
anul 2000, unde autorul interpreta din această perspectivă 
nu doar poezia lui Blaga, ci şi a altor autori români. În 
plus, imaginea lui Orfeu (unul dezmembrat, de astă dată!) 
apare şi în momentul în care, în Arta comparaţiei, autorul 
are în vedere problemele postmodernismului, trimiterile 
pe care le face, acum, fiind, desigur, la studiile lui Ihab 
Hassan din Sfâşierea lui Orfeu.     

Iar dacă, în volumul acesta, Dumitru Chioaru 
dă cumva senzaţia că îşi pregăteşte mijloacele şi îşi 
elaborează tehnicile interpretative în vederea unei lucrări 
de sinteză, confirmarea va veni odată cu aplicatul studiu 
pe care acelaşi autor îl publică în anul 2013, dedicat 
unui aspect de care de arătase deja preocupat şi în Arta 
comparaţiei: bilingvismul; – şi mai cu seamă cel pe care 
îl numeşte, inspirat, „bilingvism creator”.  

 „Limbile nu sunt obiecte ale lumii reale, ci sunt 
constructe artificiale oarecum arbitrare”, afirma Noam 
Chomsky; iar discutând aspectele extrem de diverse şi 

cu cărţile pe masă
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de complexe ale bilingvismului, Leonard Bloomfield 
susţinea că „ele se referă la cunoaşterea a două limbi 
la nivel de limbă maternă.” Acestea sunt doar câteva 
dintre punctele de reper teoretice pe care le are în vedere 
Dumitru Chioaru în Bilingvismul creator. Subintitulat 
Studii de literatură comparată despre scriitori de expresie 
română şi franceză**, studiul defineşte de la bun început 
bilingvismul, încercând să-i dezvăluie cu grijă  sensurile şi 
semnificaţiile – mai ales în contextul epocii contemporane. 
Astfel, autorul vorbeşte despre un bilingvism natural, 
altul dobândit, despre bilingvismul colectiv şi despre cel 
individual, subliniind că bilingvismul creator, sintagma 
care adună laolată scriitorii analizaţi în aceste pagini, 
„este o formă de bilingvism individual, câtă vreme scrisul 
reprezintă o experienţă individuală.” 

Dar identitatea umană se găseşte, oare, mai cu seamă 
în limba maternă? Este omul dominat pentru totdeauna 
de primele cuvinte pe care le învaţă în copilărie? Şi în 
ce măsură cel care, dintr-un motiv sau altul, părăseşte o 
anumită ţară şi, implicit, o anumită limbă, adoptând alta şi 
visând să fie adoptat de un spaţiu cultural străin, e diferit? 
Întrebările acestea, îndreptăţite toate – şi niciuna dintre 
ele nouă! – devin şi mai pasionante atunci când e vorba 
despre opera marilor scriitori care fie s-au afirmat într-o 
limbă diferită de cea maternă, fie au întruchipat, fiecare în 
felul său, cazuri de bilingvism. Intitulat L’Imaginaire des 
langues, studiul lui Marie Dollé, pe care l-a citit cu atenţie 
Dumitru Chioaru şi care reprezintă unul dintre punctele 
de reper esenţiale la nivel teoretic pentru Bilingvismul 
creator, are în vedere tocmai aceste aspecte, plus, desigur, 
multe altele conexe şi derivate din ele, încercând să 
evalueze cât mai exact răspunsurile implicate în opera sau 
luările de poziţie teoretice ale unor autori reprezentativi 
în acest sens, de la Emil Cioran la Claude Ollier şi de la 
Samuel Beckett la Milan Kundera, Paul Celan sau Andrei 
Makine, dar fără a pierde din vedere nici cazurile lui Elias 
Canetti, Victor Segalen sau Nancy Huston. Situaţiile sunt 
diferite şi, fără îndoială, trebuie judecate cu grijă, domeniul 
limbajului literar fiind, poate mai mult decât oricare 
altul, imposibil de înţeles prin intermediul simplificărilor 
schematice sau al unor consacrate clişee ale exegeţilor. 
Astfel, există scriitori care au trecut de la o limbă la alta, 
însă fără a-şi închide complet căile de comunicare cu 
cea maternă: Beckett, se ştie, scrie şi în engleză, dar şi 
în franceză. Însă alţii, cum ar fi, de pildă, Cioran, lasă în 
urmă nu doar o patrie, ci şi o limbă (româna), alegând 
ca, după stabilirea în Franţa, să scrie doar în franceză. 
Autoarea porneşte de la premisa că, în fond, scriitorul 
este prin definiţie „străin de limba în care scrie” sau, 
dacă nu, cel puţin mereu gata să se înstrăineze de ea. Ar 
rezulta, atunci, că nimic nu ar mai diferenţia cazurile de 
monolingvism de cele de bilingvism, câtă vreme, pentru 
a aprecia, a înţelege şi a putea vorbi în adevăratul sens 
al cuvântului despre sensurile profunde ale operei lor, 
esenţială ar fi doar acea „limbă imaginară” pe care şi-o 
construieşte fiecare spirit creator. Două ipoteze enunţate 
de Marie Dollé, transformate în veritabile studii de caz, 
clarifică această perspectivă: pe de o parte, trebuie avută 

cu cărţile pe masă
în vedere situaţia lui Claude Ollier şi a ambianţei arabe a 
scrierilor sale, care aduc laolaltă lumea occidentală şi cea 
islamică, stabilind un veritabil dialog între ele, dialog pe 
care vicisitudinile istoriei au avut darul de a-l întrerupe 
– parcă întotdeauna în momentele esenţiale sau cele mai 
delicate. Pe de altă parte, avem cazul lui Emil Cioran, 
transplantat în lumea franceză şi adoptându-i limba, pe 
care, însă, scriitorul o transformă la nivel stilistic şi îi dă 
o forţă expresivă rar întâlnită în contextul secolului XX – 
ceea ce autoarea chiar face, într-un extrem de dens capitol 
intitulat Franceza după Cioran.

Ce înseamnă, însă, în acest context, bilingvismul 
creator? Dumitru Chioaru explică, în studiul introductiv al 
cărţii sale, că „fenomenul este întâlnit în lumea actuală la 
scriitorii care şi-au scris sau îşi scriu cărţile în două limbi, 
prima fiind, de cele mai multe ori, limba maternă, iar cea 
de-a doua, cea adoptată” din diverse motive. Cazurile 
de bilingvism sunt suficient de numeroase în istoria 
culturii europene, dacă e să-i amintim aici pe Erasmus 
de Rotterdam, Thomas Morus sau Dimitrie Cantemir, 
însă, după cum consideră autorul, abia odată cu Voltaire, 
cel care şi-a scris una dintre cărţi în engleză, după exilul 
în Anglia, se poate vorbi despre bilingvism creator. Cu 
toate acestea, numai în perioada contemporană avem de-a 
face cu extinderea modelului bilingv şi cu experienţa 
dezrădăcinării – care determină adoptarea unei noi limbi 
şi racordarea la ritmurile unei alte civilizaţii, punctele de 
reper fiind, desigur, Parisul modernităţii şi New York-ul 
epocii postmoderne, în felul acesta, numeroşi scriitori 
transmutaţi aici având şansa unei audienţe internaţionale. 
Exemplele sunt, desigur, numeroase, de la Rainer Maria 
Rilke (care, ca secretar al lui Rodin, a scris un volum de 
poeme franceze), la Joseph Conrad (emigrat în Anglia şi 
afirmat drept unul dintre autorii reprezentativi ai vremii 
sale), la Samuel Beckett sau Julien Green.  

Chiar din această enumerare a câtorva nume de 
mari creatori, se vede că bilingvismul poate fi practicat 
sporadic sau poate fi interpretat ca o relaţie de succesiune 
de la o limbă la alta, sau, dimpotrivă, de simultaneitate, 
opiniile criticii fiind, în acest sens, împărţite. Dumitru 
Chioaru are în vedere, în cartea de faţă, nouă scriitori 
care ilustrează bilingvismul creator, aceştia scriind atât 
în limba română, cât şi în limba franceză. Este vorba, 
desigur, despre „influenţa modelatoare”, în sensul definit 
de Blaga, în Trilogia culturii, a culturii franceze asupra 
celei româneşti. Autorul are în vedere cronologia şi alege, 
tocmai de aceea, exemple reprezentative pentru mai multe 
epoci culturale, de la perioada paşoptistă, până la cea 
contemporană. 

Volumul este împărţit în trei secţiuni. Prima, Între 
autotraducere şi bilingvism creator are în vedere opera lui 
Bolintineanu, Al. Macedonski şi Panait Istrati. Cea de-a 
doua parte a cărţii se intitulează Experienţe avangardiste 
de bilingvism creator, fiind incluşi aici Tristan Tzara, 
Fundoianu Fondane, Ilarie Voronca şi Gherasim Luca. A 
treia secţiune, Scriitori bilingvi universali este axată pe o 
analiză atentă şi nuanţată a câtorva texte reprezentative din 
opera lui Emil Cioran şi Eugen Ionescu. Desigur, situaţiile 
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sunt diferite. Căci, dacă în cazul lui Bolintineanu, Brises 
d’Orient reprezintă un exemplu de autotraducere, la fel 
ca şi Povestirile lui Adrian Zograffi, ale lui Istrati (scrise 
direct în franceză), Bronzes, de Macedonski e o ezitare 
între autotraducere şi bilingvism. 

În fiecare caz în parte, Dumitru Chioaru analizează 
amănuntele biografice şi bibliografie de natură să explice 
sau măcar să sugereze poziţia pe care se situează scriitorii 
în discuţie – mai cu seamă în cazul marilor reprezentanţi 
ai avangardei, plecaţi din România. Astfel, în cazul lui 
Tzara, concluzia autorului este că „etapa dada” reprezintă 
o ruptură cu tradiţia literară românească, dar nu şi cu 
propria sa poezie, căci nu trebuie să uităm că una dintre 
cele mai originale opere poetice ale întregului secol XX 
s-a întemeiat pe fundamente româneşti, dovadă Primele 
poeme ale lui Tzara. Destinul liricii lui Fundoianu / 
Fondane este discutat din perspectiva „drumului fără 
întoarcere al lui Ulise”; excelent exemplu de continuitate 
la nivelul structurii de profunzime a discursului poetic; 
in ciuda exilului şi a soartei marcate de tragism a unui 
autorul extrem de profund, care îşi asumă alteritatea (de 
aici şi schimbarea numelui) drept formă mai cuprinzătoare 
a identităţii, confirmând ceea ce spunea el însuşi, anume 
că „pentru artist nu există decât o singură patrie, cea 
lingvistică”. 

Cazul lui Emil Cioran este aparte, să nu uităm 
sintagma pe care am citat-o deja, cea folosită de Marie 
Dollé, Franceza după Cioran. Cioran adoptă franceza 
chiar dacă el însuşi consideră că aceasta „nu se potrivea” 
spiritului său balcanic, dar e cucerit de rafinamentul ei 
şi de rigoarea structurilor, utile, ambele, tocmai pentru 
a-i disciplina gândurile, scriitorul ajungând, astfel, să 
trăiască mai degrabă într-un exil interior, şi trasformându-
se, chiar fără să-şi fi propus vreodată acest lucru, într-unul 
din marii stilişti ai francezei, ce poate fi comparat pe bună 
dreptate cu Montaigne sau Pascal. Eugen Ionescu e privit 
din perspectiva importanţei sale pentru teatrul absurdului, 
care începe în mod clar cu Cântăreaţa cheală, în varianta 
scrisă anterior de autor, în limba română, Englezeşte fără 
profesor, chiar dacă marele dramaturg a afirmat uneori că 
aceasta a fost doar o ciornă pentru capodopera elaborată 
mai târziu în franceză. Dovadă că pentru câţiva scriitori 
români importanţi franceza devine cea de-a doua limbă 
– dar, în mod esenţial, cea care le mijloceşte acesul la 
universalitate, fără, însă, a-i rupe definitiv de rădăcinile 
româneşti.                     

Interesant rămâne, deopotrivă, demersul autorului 
de a pună faţă în faţă ceea ce spun scriitorii bilingvi cu 
privire la experienţa lingvistică şi identitară pe care au 
trăit-o cu ceea ce opera lor spune – rezultatele fiind, nu 
o dată, uluitoare. Concluzia – sau cel puţin una dintre 
posibilele concluzii – care se desprinde de aici este că nu 
există un adevăr absolut în acest sensibil domeniu şi cu 
atât mai puţin o singură reţetă sau vreun model dominant 
pe care să-l fi preluat autorii discutaţi în Bilingvismul 
creator. Conştient el însuşi de acest lucru, Dumitru 
Chioaru subliniază că esenţiale rămân doar construcţiile 
imaginare şi, desigur, imaginarul lingvistic specifice 

fiecărui spirit creator, ele şi numai ele putând indica 
cititorului aflat în căutarea adevărurilor operei eventualele 
drumuri sau posibilele căi de intrare în labirintul marii 
literaturi.           

_____
*   Dumitru Chioaru, Arta comparaţiei, Cluj-Napoca, 

Editura Limes, 2009.
** Dumitru Chioaru, Bilingvismul creator, Cluj-Napoca, 

Editura Limes, 2013.

Marius POPA
„Confesiunile“ Angelei Martin

Înclin să cred că pe Angela Martin o (re)
cunoaştem, înainte de toate, în calitatea ei de excelent 
traducător. De la debutul cu celebrul roman al lui 
Manuel Scorza, Bat tobele pentru Rancas, din 1975, 
la un Georges Poulet (cu Metamorfozele cercului) ori 
Jean Starobinski (cu Melancolie, nostalgie, ironie), iar 
– mai târziu – la un Jean Rousset sau Kjell Espmark, 
cunoscutele sale traduceri nu doar că ne-au facilitat, 
în chip decisiv, accesul la câteva dintre apariţiile 
fundamentale – pe plan mondial – ale ultimelor decenii, 
dar au şi prilejuit, în acelaşi timp, un atât de necesar 
dialog al culturii noastre, prin persoana Angelei Martin, 
cu câţiva autori de talie universală, cărora traducătoarea 
le-a luat interviuri sau cu care a avut şansa unor colaborări 
de mai lungă durată. Scriam, de pildă, în 2012, despre 
volumul de interviuri al lui Kjell Espmark, Confidenţe. 
42 de convorbiri cu Angela Martin, care a fost realizat 
pornind de la bine-cunoscutul „dialog“ al acesteia din 
urmă – în revista Cultura – cu scriitorul suedez. Pe 
de altă parte, implicarea serioasă a traducătoarei în 
probleme de cultură (ca director general, bunăoară, în 
Ministerul Culturii ori ca vicepreşedinte al ICR-ului) 
ne-au demonstrat, nu o dată, că avem de-a face cu 
vocea unui intelectual important, unul dintre oamenii de 
cultură de astăzi care merită, pe bună dreptate, creditul 
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nostru. Or, această voce s-a făcut auzită constant, în 
ultimii opt ani, şi prin editorialele din Cultura, revistă 
la care Angela Martin a contribuit, după cum bine ştim, 
în mod constant. 

Prin cel mai recent volum al său, Între cuvânt şi 
tăcere*, o colecţie de articole publicate – în intervalul 
2006-2014 – în revista deja amintită, autoarea ne oferă 
şansa unor „confesiuni“ captivante în legătură cu unele 
dintre subiectele cele mai ofertante ale actualităţii. Fie 
că se pronunţă – rând pe rând – vocea profesionistului 
ori a simplului cetăţean (însă unul capabil să intuiască 
şi să analizeze, în chip mai mult decât pertinent, 
dificultăţile majore cu care se confruntă o Românie 
postdecembristă observată, nu o dată, în plin impas 
moral), Angela Martin ne propune o serie de pagini care 
îşi asumă – de cele mai multe ori – o accentuată turnură 
subiectivă, oferind aproape senzaţia unor decupaje de 
„jurnal“. Poate şi pentru că această colecţie reflectă, în 
fond, impresiile „i-mediate“ ale autoarei, derivate, în 
genere, din experienţele cotidiene, pe marginea cărora 
se exprimă – cred – cu o „deschidere“ aparte a sinelui 
(însă, de asemenea, cu o eleganţă şi cu o prudenţă 
demne de apreciere), suscitând – totodată – empatia şi 
consideraţia cititorilor. Tocmai o asemenea constatare 
îl îndreptăţeşte, fără îndoială, pe Augustin Buzura să 
afirme, entuziast, într-o prezentare de pe coperta a IV-a 
a cărţii: „Textele, în marea lor majoritate editoriale 
publicate în revista Cultura, au ca punct de pornire 
situaţii dintre cele mai dureroase pe lângă care nu poţi 
trece cu indiferenţă. Spre deosebire însă de scrisul 
epidermic, menit să impresioneze cu orice preţ, apelând 
la rezerva cititorului de trăiri primare, articolele Angelei 
Martin caută să-l facă pe acesta responsabil, să pună 
împreună cu ea întrebările obligatorii“. 

Ne atrage atenţia, într-o primă instanţă, unul dintre 
articolele cuprinse în volum – al cărui titlu coincide, 
de altminteri, cu titlul cărţii – şi în care traducătoarea 
îşi expune reflecţiile (unele de ordin cvasi-teoretic) 
cu privire la propria îndeletnicire. Aproape că, în cele 
patru pagini pe care le însumează editorialul în discuţie, 
consultăm un mic „tratat“ de traductologie, aparţinând 
unui profesionist de primă mărime. În această ordine de 
idei, Angela Martin remarcă, de pildă, cum „ne grăbim 
să considerăm traducătorul un simplu traficant de texte. 
Şi să-l tratăm de parcă ar fi menit să stăruie, în mintea 
noastră, cât un necunoscut servil ce însoţeşte voluntar un 
scriitor celebru“. Or, o asemenea realitate – şi anume că 
traducătorul e un „personaj“ infinit mai important decât 
ne-am obişnuit să credem – nu ne este uşor accesibilă, 
tocmai pentru că, în termenii autoarei, „cu cât o carte este 
mai bine tradusă, cu atât traducătorul ei ne «deranjează» 
mai puţin, iar noi, cititorii, suntem cu atât mai motivaţi 
să-l ignorăm“. Angela Martin construieşte astfel, în 
câteva rânduri, unul dintre cele mai subtile portrete ale 
traducătorului, care merită – cred – o atenţie specială: 
„Spirit deschis, cosmopolit, ubicuu, dar totodată solitar 
şi abstras, traducătorul de profesie nu se lasă, el însuşi, 
uşor abordat: nici nu aşteaptă să îl gratulăm, nici nu 

ne ajută să îl reperăm. Prin natura muncii sale, este 
destinat profunzimilor scrisului, ezitărilor îndelungi 
între conotaţii şi nuanţe […] Chiar dacă textul este  (şi 
rămâne) al scriitorului, limba în care îl transpune este, 
totuşi, a sa […] Noua versiune lingvistică depinde 
precumpănitor de înzestrarea traducătorului (instrucţie, 
cultură, sensibilitate, abnegaţie), de experienţa şi de 
talentul lui“. 

Însă miza esenţială de la care se revendică, în 
principal, volumul în discuţie este una etică. Majoritatea 
editorialelor vizează problemele acute ale României 
postdecembriste, asupra cărora autoarea intervine, în 
repetate rânduri, cu „analize“ şi „verdicte“ dintre cele 
mai valabile. Unul dintre subiectele recurente – la 
care Angela Martin revine cu obstinaţie, în numeroase 
articole – este, fireşte, Bucureştiul, văzut fie ca un „mediu 
inadecvat“, având în vedere că „mai mult supravieţuim 
aici, în capitala ţării noastre cu factor ridicat de risc“, fie 
ca un loc unde „au trăit istorici, artişti, literaţi şi savanţi 
care au împrumutat spiritul lor acestui oraş, lăsându-
ne o mare moştenire culturală“. Atenţia autoarei se 
îndreaptă, în egală măsură, înspre problematici sociale 
dintre cele mai variate, de la schimbările semnificative 
care s-au produs în România de după 1989, mai cu 
seamă în ceea ce priveşte condiţia intelectualilor, la 
fenomenul migraţiei ori al muzicii. 

Un al treilea filon important al volumului îl 
constituie, în altă ordine de idei, materialele despre 
personalităţi ca Mircea Iorgulescu, Augustin Buzura ori 
Jean Starobinski. În ceea ce îl priveşte pe cel din urmă 
dintre scriitorii amintiţi, Angela Martin îi consacră – în 
volum – spaţiul cel mai generos, într-o secţiune intitulată 
sugestiv Jean Starobinski, plenitudinea posibilă. E 
una dintre „zonele“ cărţii în care autoarea deplasează 
accentul, fireşte, şi asupra anecdoticului, a planului 
biografic (câtă vreme traducătoarea a avut şansa de a-l 
cunoaşte de aproape pe „cel mai mare umanist pe care, 
la ora actuală, îl pot oferi lumii Elveţia şi Europa“), fără 
a omite însă – dimpotrivă – contribuţia „ştiinţifică“ a 
scriitorului. După o evocare a studiilor sale despre 
Iluminism şi, în speţă, despre Rousseau, „figura cea 
mai vie şi mai paradoxală“ din reflecţiile critice ale lui 
Starobinski, continuând cu problematica melancoliei 
(unul dintre „laitmotivele“ cercetărilor savantului 
elveţian), Angela Martin propune, în finalul secţiunii, 
un alt fel de imagine a „Profesorului“, construită – după 
cum aminteam – pe baza relatării uneia dintre întâlnirile 
din apartamentul situat pe „Rue de Candolle nr. 12“. 

Era un moment potrivit, fără îndoială, ca autoarea 
să-şi reunească articolele într-un volum. Creditabilă prin 
datele ei etice şi captivantă prin recursul la anecdotic, 
cea mai recentă carte a Angelei Martin, Între cuvânt şi 
tăcere, se constituie, cu siguranţă, ca o promiţătoare 
experienţă de lectură, pe care ne-o recomandă o voce 
importantă a lumii culturale de azi. 
_________
* Angela Martin, Între cuvânt şi tăcere, Editura Eikon, Cluj-
Napoca, 2014;
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Liviu-Florian POPESCU

Amurg în Strasbourg

Prin străzi pavate de unii regi uitaţi se plimbă acum
Doi fluturi. Unul cu pete pe guler. Altul
E doar un flutur de nufăr. Se plimbă în amurg
În mica Franţă. Acolo la marginea cafenelei
Din Strasbourg.

Un flutur dansează, altul pictează. Unul
Are sus la hotel adus un cufăr. Cu însemn regal
Înăuntru creşte un nufăr. Două roze
De la balcon alsacian le-au făcut semn să urce
Erau surori burgheze. De viţă nobilă acum falite
Şi uşor calicite. 

Fluturii turişti au privit cu subînţeles
Şi au râvnit la al rozelor dres. Nu au urcat din prima
Au rămas lângă un felinar chiar 
La marginea cafenelei unde dormea un 
Anticar. Rozele s-au întins după ei. Dar
Turiştii noştri nu ştiau franceză.
Una din roze vorbea germană. Una silabisea
Slavonă.

Spre dimineaţă a ieşit un saxofonist obosit
De la o casă cu perdea cuminte. Care s-a mişcat 
Într-un colţ. La timp pentru că sosea acasă un soţ
Saxofonistul şi-a ridicat gulerul şi a plecat spre Rin.
Fluturii au zâmbit de al unei Marie-Rose destin. 

Au urcat în balcon la cele două roze. Care dormeau
Cu petalele închise. Uneia însă o mică frunză îi 
dezvelea
Urma sensibilă de sân. Iar coapsa celeilalte
Îmbia la alte subînţelese nevroze.

Am stins lumina în camera mea. Şi am adormit.
Un tramvai de seară pleca spre Rin. Pe masă 
Ultima sticlă cu vin aştepta Diva să vină
Să o decoreze cu lacrimi, degete şi 
Buze.

Spre dimineaţă soarele burghez găsi două roze
Învelite în aripi de fluturi.
Una din aripi era cu desene de nufăr.

Chopin nebunul

Printre sunete ştirbe din marginea Cracoviei
Se plimbă un anemic bătrân. Cântă
Face tumbe, copiii se ţin cu zgomot după el
Îi strigă „Chopin, Chopin, nebunul!”
Iar el se strâmbă la ei şi se preface că aruncă pietre.

Mormântul unei femei la marginea Cracoviei
E plin de mărăcini. Acolo a fost cândva iubita
Unui aviator. Murise la 25 de ani. 
Nu se ştiu cauzele. 
Aviatorul cânta la pian. Melodii de atunci
Uitase să spună cuvinte
Cu note răspundea când era întrebat de zi
Sau noapte.
Cu un diapazon explica dimineaţa
Dorinţele. Sau neputinţele.
Târziu a înnebunit. O căuta pe Anni. 

Dar Anni crescuse în salcia de lângă marginea
Unui cimitir. Regină se spunea c-ar fi. 
Nu era  halucinaţie. Iarna salcia nu-ngălbenea.
Veneau reporteri de la ziare, de la National Geographic
Misterul era de nepătruns, de nedescris...
Mormântul lui Anni era gol de mult.
Iubitul îl furase într-o noapte.
A doua zi a înnebunit.
Şi nu s-a mai ştiut nimic de el. Şaizeci de ani.

Apoi într-o zi a apărut bătrânul, desculţ
Cu un sacou jerpelit la piept şi găuri la manşete
Cu pantaloni murdari de atâta praf de var. Cânta la un
Pian rupt şi aruncat de un anticar.
Chopin, Chopin nebunul. Cinci ani l-au cunoscut
Brutarul şi măcelarul şi florarul. Dormea sub poduri
Şi canalizări secate. Avea de dimineaţă ochii plânşi
Şi se hrănea cu lacrimile vii. Apoi pleca pe străzi 
În paşi de vals.

O salcie a început să se usuce la margine de cimitir.
Şi un mormânt a dispărut sub mărăcini.
Cracovia se spune acum că avea din nou un rege
Nu doar deşertăciuni.

Într-o noapte, un pescar a văzut 
Două corăbii care au plecat
Pe râu în sus, spre nord. 
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Coasta Normandiei

Cad zăpezile pe coasta aridă
A Normandiei. E bine că vin
După frigul de ieri. Îngheţul 
S-a dispus în cercuri spre malul
Cu stânci.

Buşteanul rămas prins între
Gheţuri e alb acum pe creştet
Stă plecat cu ciotul spre cer şi cu 
Putredul sărat spre valul încremenit
Între grade.

Ninge azi şi calc pe nisipul ce zăpadă
Nu vrea să primească. Vântul din larg 
Mi-o trimite pe faţă. Ochii mei primesc
Cioburi de nisip şi fulgi tăiaţi
De zăpadă. Am răni pe pleoape
Sângele curge anemic spre gene.

Dar rezist pe acest mal de mare uscată.
O Normandie rece. Dură, prizonieră
A speranţei de cer. Buşteanul se uită cu ciotul
În sus. Valul sărat îngheţat îi
Râde de jos.
În zare un spărgător încearcă să 
Strice decorul. Ninge spinos cu mărăcini
De zăpadă. Strâng pumnii 
În pardesiul francez. Mai am un pic până
La capăt de plajă. Nisipul se lipeşte
De pantof, tânguind ca să-l iau
Iar cu mine.
Buşteanul priveşte cu ciotul încoace
Marea se rupe, spărgătorul
A stricat decorul uscat.

Buşteanul se duce înapoi în adâncuri
Doar ciotul pluteşte speriat pe deasupra
Chemând cerul să-l ia de pe
Coasta aspră normandă.

Concierto de Aranjuez

Nu pot să cânt noaptea prin baruri
Ecoul sticlelor goale, cu sunet
De harpă m-aude el pe mine
Şi mi-e jenă.
Aş vrea să fiu departe de Aranjuez
Să uit de Rodrigo, să sar în mare
Să mor la prânz şi să renasc pe alte
Paralele ale unei alte stele,
La margine de univers.
Să găsesc acolo o mică
Planetă, una cât o stradă
Dar care să aibă fluvii, harpă
Şi un pod din piatră.

Planeta mea să aibă regi
Să aibă şi mauri. Dar să nu aibă
Lumină. Să aibă mereu noapte

Nu pot să cânt atunci când am 
Băut în baruri. Din sticle vechi
Găsite pe funduri de mări
Printre corăbii scufundate de corsari.
Nu pot să mângâi smalţul pe care peştii
L-au atins când Santa Monica, Santa Felicia
Santa Miradoniz sau alte veliere s-au retras
Spre cerul de sub mări.

Părul meu cade peste urechi, altfel
Aş fi auzit poate mările cum fug timide
Despuiate, doar în dress şi s-ar ascunde
În scoici. 
Şi atunci când mângâi cochilia goală
A unei scoici să auzi cum geme marea
De amor.

Planeta mea ar avea lumină
Dacă eu aş fi acolo, doar un nor
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Mihai AMARADIA

din povestea calului de lemn 

Îndreptaţi-vă înspre locul acela, înspre faleză, la far, 
zi şi noapte calul de lemn paşte iarba de-acolo  
de jur împrejur, ai crede că vine cineva de peste ocean, 
e de neclintit în obiceiurile lui, exersează lentoarea, 
majoritatea mişcărilor le face cu rafinament, pare că se 
pregăteşte. 
calul de lemn se înşeală uneori când apa e limpede 
şi când un peşte singur adulmecă ţărmurile sau când apa e umbrită  
de un nor mic, iar în adâncuri umbra împrumută din formele ei, 
din timp în timp o fetiţă îndrăgostită îi aduce pere, 
îl mângâie şi-i spune să fie cuminte şi să stea curat, 
poate s-o găsiţi acolo, vă va spune ea mai multe, ea-l ştie, 
vedeţi, de când paznicul farului a primit altă slujbă, 
oamenii au lăsat calul de lemn acolo în locul lui, 
oricum atunci când coboară în oraş pare un animal împăiat. 
 
Nu vă pot spune pentru ce calul acesta a devenit de lemn, 
unii spun că din cauza războiului, alţii c-ar fi bolnav 
sau că şi-ar fi pierdut credinţa,  
zvonuri ciudate spun că din dragoste,  
oricum, el în familia lui nu s-a născut aşa,  
a fost născut în ţările cailor de fugă, uşori, liniştitori la pipăit.

nimeni, el singur 

Nu mai puteam sări acum ca mai înainte, 
ca un brabete obişnuiam să mă deplasez 
câţiva mă invidiau şi asta le otrăvise chipul, 
stau acum numai întins şi aştept ploile, 
cel mai mult şi mai mult ele mi se potrivesc, 
iarba o să se înalţe şi nu va vedea nimeni 
cum pe inelarul meu se va înfăşura singură o plantă 
care mă va linişti, de ruşine mă voi îmbujora, 
când se va înălţa suficient, în parte 
nu voi mai putea privi pe nimeni în ochi, 
păsările vor migra şi vor bănui doar de-acolo de deasupra 
că sunt, vor spune; acolo undeva jos,  
cam în locul acela ar trebui să fie, lângă trestii, 
ei las, că şi-a făcut-o cu mâna lui, vor spune, 
cine-l punea să iubească pe cele mai neprielnice vremi, 
pe cele mai neprielnice femei, nimeni, el singur, 
vor spune păsările şi vor zbura spre sud. 

cam atât 

Se poate spune că-i aşa cum prevesteai, 
eu, îndeosebi sărac, pregătind cartofi pai 
pe o vreme atât de ploioasă că mai bine aş ieşi desculţ 
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pe uşă plecat, cuminte şi de necrezut, 
tu plecată atât de departe încât te văd în minte 
ca un punct zâmbind în dreptunghiul unei ferestre, 
niciodată faţă în faţă pentru că ne temem de asta, 
aş putea totuşi să te văd pentru puţin timp, 
în rest, stau încuiat pe dinăuntru într-o cameră mică 
şi prin faţa gratiilor se perindă tot felul de femei, 
cu o cheie nepotrivită ele forţează încuietoarea. 
Încerc să nu mă gândesc la noi pe fiecare zi 
şi de mai multe ori noaptea, rareori îmi reuşeşte 
acest dezvăţ al învăţatului pe pipăite şi pe dinăuntru, 
se poate spune cu greu că aerul e acelaşi 
şi viaţa îşi vede de-ale ei, cam atât. 

putea fi totuşi mai rău  
 
poetului Marian Drăghici 
putea fi totuşi mai rău decât plutirea asta a mea, 
poetului alb, spre exemplu, femeia i-a fost dusă la negresă 
şi nu mai e deloc şi el are o altă plutire, 
uitătura lui e mai tristă decât uitătura mea, 
eu ştiu măcar că mergi, râzi, acasă, la treabă, la piaţă, 
putea fi totuşi mai rău, să ştii asta, 
unul dintre noi putea fi dus la negresă, 
nu mai putea găti, nu venea acasă, nu-şi făcea rugăciunea, 
chiar dacă rănile cele mai rele 
ţi le fac cei ce te iubesc, te vindeci, 
ai o picătură de sperantă totuşi, 
cum te-ar picura un aparat de aer condiţionat 
şi-ai crede că te plouă din senin, 
putea fi iată chiar cumplit, chiar acum, ea, 
la masa ei măcar ocupă un scaun, 
la fân eu ţin de coadă o coasă bună, 
rudele râd la glumele mele, bunica mă spală pe cap , 
chiar dacă ea se lipeşte de pieptul altcuiva, măcar e 
şi eu cel ce tresar mai tot timpul, tresar. 

de pe vremea când femeile se uitau la mine frumos 

Pe vremea când femeile se uitau la mine frumos 
era nevoie să-şi acopere gâtul cu mâna ori cu ceva, 
pe vremea aceea eu făceam ploile să plouă, 
zborul proaspăt al poieniţelor tot de la mine, 
iazurile îngheţate, pădurile-nchiciurate, toate-toate. 
Pe vremea aceea era nevoie de un compas metalic ascuţit 
de o voce boţită şi de un animal de casă bine flauşat, 
vremea aceea când mi se lipise fotografia ta de şale, 
mirosul pielii tale atotcuprinzător pe care vântul 
îl poartă chiar şi-n ţinuturile unde geograful spune 
că n-a văzut picior de om. 
Aveam în mână pe vremea aceea un ban mare-mare,  
ciugulit pe la margini de vrăbii, 
când femeile se uitau la mine frumos, 
încât era nevoie să-şi acopere gâtul cu mâna ori cu ceva.

triptic



38

ultimul poem pentru cutia ta poştală 

Se făcea că m-ai oprit pe stradă, m-ai pus să zâmbesc, 
ai făcut o fotografie, spuneai că nu ai şi-am ales eu să fiu, 
iubirea mea a trecut prin urechile acului din prima  
de trei ori ca în basme, a fost arsă de soare 
cu mâinile tăiate de briceag ţi-a dejghiorat nuci verzi, 
a alergat să despartă norii, spaimele, a mers la pădure, 
dar n-a fost niciodată sărmană, oloagă, neputincioasă, 
se mai făcea că mi-am făcut arc din nuia de alun, 
săgeţi uşoare de papură să pot ţinti peste ziduri 
în oraşul acela mare să-l omor pe acela ce s-a îndrăgostit, 
se făcea că din dragoste de tine bărbaţii toţi scriau prost 
înafară de mine deşi de trei ori mi se decojise pielea ca-n basme 
deşi jocurile mele sunt populare ca sunetul de fluier 
mâna mea stângă nu se mai poate mişca de tristeţe 
pentru că mereu spuneai ,,ia-mă în braţe’’ şi ea aşa s-a obişnuit 
mâna mea stângă are o personalitate proprie să ştii 
Eram liber în ziua aia din visul meu ascultam johnny cash la căşti, 
plecasem să lucrez la o fabrică de sare de mare în aer liber 
ce fel de fabrică să mai fie şi asta mă întrebam şi eu 
unde oamenii cară şi îşi fluieră cântecele de dragoste, 
era joi când ai plecat tu să lupţi pentru viaţa ta 
în timp ce eu rămăsesem să spăl albiturile şi covorul, 
se mai făcea că plecam să mă plimb numai pe vânt prin oraş 
asta ca să-mi sufle şi mie cineva ce mi-a mai rămas.

Încet-încet 

Încet-încet te dezobişnuieşti de ce era în tine bun, 
de flacăra din tuturigă ce făcea umbrele rufelor 
puse în casă la uscat iarna să te înspăimânte, 
ţi se pare curios acum că ţi-a căzut la picioare o nucă 
aici în piaţeta oraşului, te miri, nu te gândeşti 
că devreme toamna ciorile îşi mai scapă nucile din cioc, 
încet-încet te dezobişnuieşti de vorbele dragi ale celor dragi 
oftezi mai adânc şi nu ştii de ce dragostea ta şovăie 
observi cum în aceste câteva nopţi nu poţi dormi de frică 
şi încet-încet te faci tot mai singur, aproape aşa de singur 
cum te-ai şi născut, tragi draperia 
nu pentru că vrei ci pentru că a venit momentul. 
 
A înghiţit bunica o pasăre mică, negricioasă ca un tăciune 
încet-încet ne vom dezobişnui de ce era în noi mai bun
şi ne vom zâmbi mai puţin şi ne vom strânge cât mai strâns.
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Ioan VEZA

 Labirinturi  umane

Nimic nu e mai nemărginit decât simplitatea
Ca şi cum cercuri se desprind
Şi slăbesc strâmtoarea

Într-o dimineaţă banală
Când urletul degetelor nu poate cuprinde
Decât aceşti nervi ai detestării
Aceşti nervi creatori

Modul în care gândeşti şi frămânţi 
Din exterior, viaţa

Pe o stradă îngustă
Plină de gropi
Scoţând pentru o clipă masca
Şi rămânând gol în faţa lui Dumnezeu

Această putere a descompunerii
Prin care te-ai hotărât să trăieşti
Aruncând straturi şi straturi până când 

Literele ca fălcile unui cleşte patent
Strâng hârtia,
Sfârtecă labirinturi umane.

Umbra rotitoare

Ceasul intern îşi întinde afară limbile
Dar nimic nu se schimbă în jur

Vremuri înghiţite de vremuri

Ce grozăvie era cândva: drumurile încrucişate
Şi marşul majorităţii spre vest
Colecţiile săseşti se subţiau ca mătasea

Azi doar o ţară schiţată:
O mână cu degetele tăiate
Un trup strivit între zăpezi himerice

Fericirea de a visa că nu poţi visa
Şi că locuieşti într-un somn
De o parte şi de alta a unui zid

Camioane încolonate
Elanul de a atinge cumva dimineaţa
În umbra rotitoare dănţuind
Ca luminiţele într-un tunel nesfârşit

 Cum oglinda imaginile

Pe o copertă a lumii
Umbre cenuşii trăiesc toate acele vieţi
Pe care agonia le naşte

Cuvânt cu cuvânt
Fir rătăcit privirea cunoaşterii
Linii zburătoare, simboluri, reverenţe

Strigătului te poţi împotrivi
Sunetului îi poţi urma
Hainelor goale le poţi crea trup

Un sens un nonsens

Din lumi alternative
Conveioare singuratice
Pătrund în tunelul discursului
Rămân căile albe, albe
Păşesc cu sfiala 
Unui fulg de zăpadă

Luciul metalic al sunetului
Restrânge în mine credinţa

 Recuperarea din descompunere

Zi alintată ca un porc în mocirlă
Cu fruntea lipită de tine
Înghesuit ca apa îngheţată în forme

Eu trăiesc în afara ta
În tine lucrează răul cu armatele lui arogante

Spasmele cresc peştişori aurii
Pentru gura întunecată
Pentru devoratorul fără înfăţişare
Dintr-un studio al divinului

Prin horn gazele arse râd demenţial
Limbi acide muşcă duşumeaua
Tumultul striveşte hotarul
Dintre palma mea stângă
Şi palma mea dreaptă

Dilată rugina lucidităţii

Mă reped la geam şi trag de cârligul de fier
Pe sticla rabatată doar fulgii se chircesc şi dispar
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Raţionamentul detaliilor

Nu m-am regăsit nicăieri ca acolo.
În fond tăcerea asta 
Ca un tunel fosforescent
Mă expune 
Rostogolindu-mă ca pe un învins.

Ea atunci a simţit că mă liniştesc
Îmi atingea ochii
Degetele îi făceau piruete
Sau diluau licărirea amară

Noaptea foşnea tot mai des
Şi pe urmă, în frig,
Lucrurile neîndemânatice
Halucinante ecouri
Printre oamenii orbi
Zguduiţi de bezna statornică
Îşi scoteau feţele friguroase
Şi le desenau măşti de hârtie 

Nu m-am regăsit nicăieri ca acolo.
Deşi visul mă alunga din mine pe străzi adormite
Printre hălci de beton, prin canalul furiei
Izbindu-mi cuvintele de pereţii cărnii mecanice

Mormane în creştere a ceea ce nu pot gândi
Zvâcnesc aproape să spargă trupul

 Ca o spirală în calea lucrurilor

Încep fiecare zi
Cu îndreptarea aripilor frânte

Ferestre false 
Dau spre o grădină sonoră

Mărăcinişuri roşii trăiesc întunericul spinilor
Opresc fiecare lucru şi îl interoghează
Desfac mulaje de aer

Răni secrete expulzează negaţia

O îngrămădeală de vieţi scindate
Asediază carapacea 
Zdrenţuite forme întind nervii negri
Îngrămădesc sofisticate himere

Transmodulaţii
Frecvenţe-imagini
Picături de zi şi de noapte

Ca într-un somn adânc
Simt tot mai departe materia

 
 Firele neobişnuinţei

Aerul rece şi mirosul de humă
Domină fumul înecăcios şi subţire

Străbat această cameră strâmtă
Cu o apăsare indiferentă

Zilele îmbrăcate în crize
Receptează poezia printr-un  filtru imens

Cuvintele stopate încep să se zbată
Tac şi tac şi acceptă
Aripile ţintuite şi îngropatele stări sublime

Cu cât recitesc mai mult
Îmi dispare încrederea
Strâng în pumni materia textelor

Şi nu se desfac decât
Acele picături molatece protectoare
Aderând la suprafaţa substratului

Detaliile adâncului

Plictisite inele 
De care atârnă strigătul existenţei

Bezna luminând obosit
Locurile goale din jur
Măştile în cuiele grinzii
Pantofi împrăştiaţi ca nişte flori
Pe lutul proaspăt galben
Sfârâitul motorinei
Şi pocnetul lemnelor uscate de nuc

Din adâncul memoriei urcă prea repede 
Ghearele roşii
Sâcâitoare

Ghearele milei ca două păgîne
În preajma sărbătorii de sânziiene
Lărgesc crăpăturile textului
Şi strecoară detaliile
Oaze în pântecul uriaş şi pustiu
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Un colocviu despre doi critici la Universitatea Braşov:
Paul Cornea şi Mircea Martin

          Argument...

Textele pe care Vatra le publică în acest număr sunt o selecție a lucrărilor prezentate în cadrul ediției a 
XI-a a Colocviului Național Universitar de Literatură Română Contemporană, organizat la Facultatea de Litere a 
Universităţii Transilvania din Braşov şi dedicat anul acesta operelor a două mari personalităţi: Paul Cornea şi Mircea 
Martin. Creat de regretatul nostru prieten şi coleg Andrei Bodiu, acest colocviu a ajuns la maturitate, devenind în 
ultimii ani o instituţie ce marchează calendarul studenţilor şi profesorilor de literatură din ţară. Formula dublă, care 
poate aminteşte aici şi de rubrica „Față în față” a Vetrei, i-a alăturat pînă acum pe Emil Brumaru şi Mircea Horia 
Simionescu, Ana Blandiana şi Gabriela Adameșteanu, Nicolae Manolescu şi Eugen Simion, Petre Stoica şi Livius 
Ciocârlie, Radu Cosaşu şi Ion Pop, Eugen Negrici şi Cornel Ungureanu, Augustin Buzura şi Ilie Constantin, Dorin 
Tudoran şi Dumitru Ţepeneag. 

Statura intelectuală a celor doi critici şi teoreticieni invitați anul acesta a impus comunicărilor o exigență 
specială. Dincolo de diferențele de stil, de orientare tematică sau bibliografică, profesorii Paul Cornea şi Mircea 
Martin împărtășesc şi ilustrează în modul cel mai admirabil credința în raționalitatea exerciţiului critic asupra 
literaturii, în funcţia sa emancipatoare şi modelatoare, în virtuţile, nu doar epistemologice ci şi morale, ale preciziei 
şi nuanţei. Întîlnirea tinerilor cu opera lor şi dialogul direct (convivialitatea generoasă, dar şi riguroasă, respingînd 
bavardajul, fiind o altă trăsătură comună a celor doi) au constituit cu siguranţă o experienţă memorabilă pentru toţi 
participanţii. Mulţumesc revistei Vatra pentru extinderea acestui cerc către cititorii ei.

Adrian Lăcătuş

colocviu despre doi critici
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Paul CERNAT
Două modele intelectuale

Întîmplarea sau destinul a făcut ca profesorii Paul 
Cornea şi Mircea Martin, invitaţi de onoare ai acestei ediţii 
a Colocviului Naţional de Literatură Română organizat de 
Filologia braşoveană, să fie şi profesorii cărora le datorez, 
intelectual vorbind, cel mai mult, încă de pe băncile facultăţii. 
Ambii mi-au supervizat, de altfel, şi teza de doctorat (unul – în 
calitate de coordonator, celălalt – ca referent), fiind, alături de 
profesorul Ion Pop, primii săi cititori avizaţi. E, pentru orice 
alumn din România postcomunistă, un privilegiu şi o onoare 
această apropiere, intelectuală şi amicală totodată; mă întreb 
însă, cu îngrijorare şi melancolie, cînd oare din studenţii 
promoţiilor care vin vor mai putea spune acelaşi lucru despre 
dascălii lor de azi şi de mîine. Am spus „mari profesori” nu 
numai pentru că sunt „mari”, ci pentru că atît Paul Cornea, cît şi 
Mircea Martin, au făcut, cum se spune, şcoală în rîndul cîtorva 
generaţii, la fel ca şi unul dintre magiştrii lor tutelari, Tudor 
Vianu. Au trecut peste douăzeci de ani de cînd am audiat, în 
Amfiteatrul „Odobescu” al filologiei bucureştene, primul curs 
al profesorului Cornea despre romantismul autohton, şi fix 
douăzeci de ani de cînd am participat la primul curs opţional 
(despre postmodernism) al profesorului Martin. Aş putea 
scrie despre fiecare în parte un text evocator – prefer să amîn, 
însă, momentul scrierii acestora pentru vîrsta memoriilor; la 
fel de bine, aş putea dedica fiecăruia în parte cîte un amplu 
eseu sau cîte o analiză fizionomică a operei. Am ales să notez, 
deocamdată, cîteva consideraţii sumare despre ce au reprezentat 
şi reprezintă cei doi în gîndirea critic-teoretică românească – şi, 
de fapt, în cultura noastră. Se înţelege, desigur, că şi pentru 
mine; dar asta e, deja, prea puţin important…

Nici unul dintre istoricii şi istoriografii literari români 
postbelici nu şi-a dublat demersul cu o dimensiune (meta)
teoretică, sociologică şi hermeneutică la nivelul la care a 
făcut-o profesorul Paul Cornea. Fundamentala sa sinteză 
despre „originile romantismului românesc”, editarea (singur 
sau în colaborare) a „documentelor şi manuscriselor literare” 
din secolul al XVIII-lea şi, mai ales, al XIX-lea, a revistelor 
şi documentelor de ideologie literară din epocă, studiile 
socio-critice aplicate romantismului paşoptist şi postpaşoptist 
(dar şi cele despre literatura din secolul 20), interesul pentru 
paraliteratura epocii paşoptiste şi pentru spiritul public, 
expertiza foiletonistică aplicată cercetării istorico-literare 
autohtone, resetarea spectaculoasă a activităţii, din ultimele 
decenii, în domeniile „meta” ale teoriei lecturii şi interpretării, 
toate acestea sunt subordonate unui pragmatism teoretic fără 
de care, probabil, ceea ce s-a inovat substanţial în domeniu 
nu poate fi, cu adevărat, înţeles. Spirit eminamente sincronic, 
orientat spre inovaţie metodologică şi reformă pe toate 
planurile, profesorul Cornea a fost şi este, în egală măsură, un 
spirit pozitiv, interesat de relevanţa concretă a cercetării literare, 
şi un spirit critic exigent. Privit cu atenţie, demersul pedagogic 
al domniei sale dezvăluie, apoi, un moralist subtil, un înţelept 
păţit care a ştiut să înveţe din lecţiile, adesea dureroase, ale 
istoriei. Un meliorist, în fond, ale cărui umor destins şi simţ 
al relativităţii, reflexe ale unei bune cunoaşteri a „umanului”, 
trădează o natură solară, luminoasă. Simţul relativităţii de 
care aminteam nu a făcut însă din profesorul Paul Cornea un 
relativist, ci i-a rafinat şi eficientizat raţionalismul universalist 

în care crede şi pe care nu l-a trădat, de fapt, niciodată. Aş 
insista, în acest sens, asupra dublei sale formaţii: sociologice şi 
istorice (datorate, în bună măsură, profesorilor Dimitrie Gusti şi 
H. H. Stahl). Dincolo de servituţile sociologismului vulgar din 
anii ’50, această formaţie – filtrată ulterior prin structuralismul 
genetic al lui Lucien Goldmann, prin istoria mentalităţilor a 
lui Fernand Braudel, prin estetica receptării a lui Hans Robert 
Jauss şi prin hermeneutica „fuziunii orizonturilor” lui Hans 
Georg Gadamer – a rodit în mod exemplar. Într-un studiu 
recent, mai tînărul coleg Alex. Goldiş a insistat în mod cât se 
poate de avenit asupra refuzului prelungit al „pozitivismului” 
social şi istoric după trauma deceniului stalinist, ca şi asupra 
refugiului (compensator) în eseu şi impresionism intuiţionist, 
eventual în studiul imaginarului şi arhetipologie. Ceea ce s-a 
pierdut în acei ani („versantul colectiv” al literaturii), a fost la 
fel de important ca şi ce s-a cîştigat sau recuperat („versantul 
individual”, în termenii lui Roland Barthes). Este însă – între 
alţii, şi poate chiar înaintea lor – meritul lui Paul Cornea că a 
ştiut să-i convingă de acest lucru chiar pe unii „impresionişti” 
de prim-plan. Rămîne, desigur, de stabilit ce şi cît îi datorează 
nume de vârf ale criticii româneşti postbelice, între care 
Nicolae Manolescu, Mihai Zamfir sau Eugen Negrici (şi nu 
numai ei). Oricum, nu atît „spiritele critice tutelare” precum 
Ov. S. Crohmălniceanu, N. Manolescu, Eugen Simion sau Ion 
Pop, au „modelat”, în profunzime, generaţia ’80, ci oameni ca 
profesorul Paul Cornea, şi abia mai apoi teoreticieni exilaţi ca 
Virgil Nemoianu, Matei Călinescu, Sorin Alexandrescu sau 
Toma Pavel. Iar accentul pe care mulţi critici din generaţia mea îl 
pun, în studiile lor literare, pe istoria socială şi instituţională, pe 
„noul istorism”, pe istoriografia cu eşafodaj teoretic şi... practic, 
i se datorează, în mare măsură, aceluiaşi tînăr nonagenar. Are 
mai puţină importanţă ce simte, fiecare, nevoia să recupereze: 
convertirea – tot mai radicală, cu trecerea timpului – în raport 
cu sociologismul dogmatic, sau continuitatea cu linia cea 
mai fertilă a criticii (neo)marxiste, cu nucleul ei raţionalist şi 
emancipator. Ele nu se exclud, ci se includ reciproc. Esenţială e 
contribuţia, determinantă, la vertebrarea, edificarea şi progresul 
unei discipline într-o perioadă istorică deosebit de dificilă. Nu-i 
e uşor deloc (ei, disciplinei) nici în era globală. Important e 
că avem asemenea repere capabile să ne ghideze, prin opera, 
exemplul şi experienţa lor. 

Dacă spiritul teoretic al lui Paul Cornea a avut, 
ca punct de plecare, istoria şi sociologia literară, în cazul 
profesorului Mircea Martin, punctul de plecare l-a constituit 
critica foiletonistică aplicată, prioritar, literaturii propriei 
generaţii de creaţie – în speţă, generaţiei ’60 (criticul va 
recidiva, de pe alte poziţii, după aproape douăzeci de ani, 
cînd va „moşi” apariţia generaţiei ’90, ca mentor al cenaclului 
bucureştean Universitas). Adept, în perioada propriei afirmări, 
al criticii de identificare, format apoi în proximitatea „criticii 
conştiinţei” şi a Şcolii de la Geneva, interesat mai mult de 
poezie şi critica criticii decât de proză (pe care totuşi n-a 
neglijat-o), autorul Identificărilor s-a îndreptat tot mai mult, 
în anii ’80, către teritorii transliterare. Preocuparea, tot mai 
aprofundată în deceniile care au urmat, pentru opera lui B. 
Fundoianu (Benjamin Fondane), pe care l-a monografiat şi 
editat, dezvăluie, la o privire atentă, un interes particular 
pentru identitatea şi „complexele” culturii române în raport 
cu marile culturi occidentale (şi, în special, cea franceză). Ea 
s-a concretizat, la nivel de excelenţă, într-una dintre cele mai 
importante cărţi ale criticii româneşti postbelice, G. Călinescu 
şi „complexele” literaturii române. Expertiza aplicată 
cîtorva dintre criticii notabili ai momentului (şi nu doar ai 
momentului) în Singura critică poate fi, la rigoare, aşezată „în 
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oglindă” cu foiletoanele aplicate istoriografilor noştri literari 
de Paul Cornea în rubrica sa din Manuscriptum şi publicate, 
după 1989, în volumul Semnele vremii. Trecînd însă dincolo 
de examenul „meta” al criticii propriu-zise – româneşti sau 
străine -, demersul lui Mircea Martin vizează, în fapt, un amplu 
examen teoretic al modernismului şi al modernităţii înseşi – 
inclusiv al avangardei, al postmodernismului and beyond. 
Chiar dacă puţin prolific, el a produs o operă modelatoare 
majoră, desfăşurată, din 1990 încoace, pe mai multe paliere: 
editorial (prin programele de la editurile Univers, Paralela 
45 şi Art), revuistic (prin revistele Cuvîntul – în anii 2000 
şi, mai ales, Euresis) sau universitar (Centrul Intercultural 
„Tudor Vianu” de la Literele bucureştene, Asociaţia Română 
de Literatură Generală şi Comparată, conferinţele Catedrei 
de Teoria Literaturii ş.a.), fără a mai vorbi despre alte (mega)
proiecte aflate în lucru. (Tot astfel, după 1990, profesorul 
Cornea a desfăşurat suplimentar o activitate ministerială şi 
administrativă care a lăsat urme esenţiale). Îmi e foarte dificil 
să găsesc, între contemporanii autohtoni, pe cineva care să aibă 
„dicţiunea ideilor” (şi a conceptelor critice) într-o mai mare 
măsură decît profesorul Martin. După cum îmi e greu să găsesc 
un critic literar român de prim-plan care să se bucure, dincolo 
de generaţii şi tabere ideologice, de un mai mare şi mai iradiant 
respect, de o mai mare autoritate intelectuală decît domnia sa. O 
autoritate cîştigată nu prin politici culturale abile şi prin poziţii 
„autoritare”, ci printr-o competenţă sobră, reflexivă şi elevată, 
epurată, pe cît posibil, de partizanate uman-prea umane. 

Există, fără îndoială, destule lucruri care-i diferenţiază 
pe profesorii Paul Cornea şi Mircea Martin, chiar dacă nu îi 
separă. Nu mă voi opri, acum şi aici, asupra lor. Există, însă, 
şi multe lucruri care-i apropie, unele – esenţiale. Amîndoi 
s-au aflat şi se află în prima linie a (meta)teoriei literare 
din România ultimelor decenii. Repet: nu numai criticii 
generaţiei ’80, ci şi criticii generaţiei 2000 le datorează 
enorm. Amîndoi sunt creatori de şcoală şi (re)constructori 
de instituţii şi programe culturale. Amîndoi ar fi performat, 
oricînd, în orice universitate umanistă de top din Occident, 
dar au preferat să rămînă în ţară şi să se dedice literaturii 
naţionale. Amîndoi sunt spirite „meta” (metacritice, 
metateoretice ş.a.m.d.) şi, totodată, sincronice, liberale, 
deschise către asimilarea creatoare a metodelor de succes 
internaţional. Amîndoi sunt, apoi, nişte spirite apolinice, 
clasice – Paul Cornea, mai tonic, mai optimist şi mai social, 
profesorul Mircea Martin, mai interiorizat, mai sceptic şi 
mai „psihologizant”. În fine, dar nu în ultimul rînd, amîndoi 
au drept ţintă a demersului lor planul înalt – poate cel mai 
înalt – al teoriei culturii, teoria literaturii fiind mai degrabă 
un adjuvant necesar. Oricine va dori să înţeleagă sensul de 
evoluţie al culturii, nu doar al literaturii române, va apela 
ca la nişte must-uri la Originile romantismului românesc 
şi la G. Călinescu şi „complexele” literaturii române 
(aşa cum, pentru bibliografia precomunistă, va trebui să 
apeleze la lucrările lui Pompiliu Eliade, G. Ibrăileanu sau 
E. Lovinescu). Teoria romantismului autohton ca parte a 
romantismului est-european, de o parte, şi teoria complexelor 
modernizării culturale, de alta: două teorii-cadru ce dau 
seama, la un înalt nivel explicativ, de gramatica modernităţii 
unei culturi/literaturi „periferice”, de identitatea şi sensul ei. 
Atît romantismul paşoptist, cît şi concepţia lui G. Călinescu 
constituie, sub acest aspect, doar nişte puncte – e drept, 
ideale – de observaţie ale unor fenomene mai ample. Mai 
e, oare, nevoie să adaug că atît Paul Cornea, cît şi Mircea 
Martin, sunt nişte personalităţi intelectuale pe cît de discrete, 
pe atît de credibile şi de apreciate? 

Amănunt relevant: profesorul Paul Cornea a înfiinţat 
şi a condus, mai bine de un deceniu, Asociaţia de Literatură 
Generală şi Comparată din România. Profesorul Mircea Martin 
(mai tânăr cu aproape 20 de ani) este actualul ei preşedinte. O 
ştafetă care spune destul de mult despre recunoaşterea cu care 
breasla comparatiştilor şi teoreticienilor literaturii din România 
(dominată tot mai mult, prin forţa lucrurilor, de oameni din 
generaţiile mai noi). Ambii „şefi de şcoală” vor fi urmat, de-a 
lungul carierei lor profesionale, programul călinescian în trepte 
din articolul Ascensiune: „atunci, m-am ridicat şi mai sus”. 
Două modele vii, complementare, al căror exemplu obligă şi 
ne obligă să dăm, intelectual, ce e mai bun în noi celor ce vin şi 
culturii căreia îi aparţinem. 

George NEAGOE

Interpretarea – îndemn la cultură.
Paul Cornea şi Mircea Martin

In the following article, we intend to discuss the 
points of connection between critical systems proposed 
by Paul Cornea and Mircea Martin respectively, from 
the notion of “interpretation” of literature. Since the 
communist ideology imposed in Romania the domination 
of vulgar sociology perspective, on Marxist-Leninist 
grounds, the two intellectuals sought solutions to save the 
aesthetic by broadening the authority and competence of 
literary criticism. Thus, both promoted an encyclopedic 
humanist discourse. The practice of reading literary 
became the central coordinator, without however 
neglecting the civic role of the interpreter. The literary 
critic became a guarantee of social truth, who fought 
subversively against the propaganda and the socialist 
lies. The institution of the literary critic protected the 
value, understood as a conglomeration of aesthetic, 
social, political, psychological and philosophical factors. 
Their effort went towards reconciliation between the 
fictional dimension of literature and its social sphere. 
Thus, “interpretation” became an act of major culture, 
preserved the idea of appropriate approach of literary 
texts.

Key-words: Paul Cornea, Mircea Martin, literary 
criticism, interpretation, Marxist-Leninist ideology, 
aesthetic value, lecture as social practice. 

În volumul al III-lea din Memorii, E. Lovinescu 
susţinea: „Sunt critic literar, nici mai mult, dar nici mai 
puţin“. Butada a fost învestită cu autoritate, poate fără 
program, după 1970. A justificat autonomia esteticului 
şi prestigiul profesiunii. Numai că, respectiva ipoteză 
de lucru – pavăză firavă în lupta cu politicul – conţine o 
deficienţă. Este vorba despre autosuficienţa actului critic, 
limitat la trăire, degustare, admiraţie şi negare. În fapt, 
autocaracterizarea de mai sus ascunde, involuntar (?), o 
capcană. Avem în faţă ispita semidoctismului practicat 
cu dezinvoltură, ca pe o virtute. Nu poate fi eludată 
pretenţia că partizanii opţiunii ar şti, cu aceeaşi acuitate, 
ce înseamnă şi „critica“, şi „literatura“. De asemenea, 
susţinând că ilustrează un singur domeniu, guvernat de 
o estetică, portretul unui astfel de critic indică rezistenţa 
la cultură, nu rezistenţa prin cultură. Cum să pretinzi că 
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aperi estetica literaturii, când te fereşti de celelalte arte? 
Cu ce drept să te pronunţi asupra artei literare, când 
domeniile conexe îţi sunt străine? Interpretarea nu poate 
rămâne la nivelul spontaneităţii, a plăcerii şi a inovaţiei, 
care sacrifică profunzimea şi îndemnul la cunoaştere.

Împotriva autonomismului pripit, însă legitimator 
într-un sistem politic restrictiv, un istoric literar (Paul 
Cornea) şi un teoretician al criticii (Mircea Martin) au 
propus o viziune integratoare comună, bazată totuşi pe 
argumente distincte, chiar divergente. Pledoariile lor 
s-au dovedit manifestări ale umanismului. Mai mult, 
s-au înscris în sfera transdisciplinarităţii. Pentru ambii, 
criteriul de bază a devenit, din anii 1980, valoarea 
– înţeleasă ca adecvare a judecăţii (i.e. a analizei) la 
istorie. Opera a rămas deschisă în optica amândurora: 
nu prin infinitatea semnificaţiilor, ci prin multiplicitatea 
coordonatelor. Marea provocare, sub dictatura 
socialismului multilateral (sub)dezvoltat, consta în 
adaptarea metodologiei la o noţiune largă de social, care 
să ducă la rezultate cognitive pertinente, şi, totodată, la 
salvgardarea socialului de ideologic – coabitare între 
marxism-leninism, naţionalism şi ceauşism. Mai precis şi 
mai acut, chestiunea anevoioasă pe care orice specialist al 
literaturii o avea de înfruntat consta în a eschiva ficţiunea 
de laborator, de viaţa cotidiană planificată de documente 
ale Partidului Comunist. Aşadar, trebuia combătută 
realitatea trucată.

În acest context, Mircea Martin a contracarat 
ficţiunea socială oficializată prin subversiune critică. 
Practicând lectura literară, a aşezat accentul principal 
asupra caracterului imaginar al textului. Aşadar, literatura 
era ferită de clişeul partinic, repetat în Congresele 
P.M.R./ P.C.R. şi în diverse plenare, al zugrăvirii realităţii 
(contemporane/ socialiste). Astfel, a evitat sociologismul 
vulgar, adică discuţia aberantă despre lupta de clasă şi 
anticipările acesteia (aşa cum se proceda cu autorii care 
abordaseră revoltele ţărăneşti şi muncitoreşti în perioada 
1840–1944). Suprainterpretării abuzive a literaturii în 
ipostaza de aşa-zis document social i se opunea limitarea 
planului de referinţă. Or, excluzând literatura din sfera 
societăţii, care, în grila propagandei, se confunda cu 
un şir de revoluţii conduse de exploataţi împotriva 
exploatatorilor, Mircea Martin, la fel ca Eugen Simion, 
Matei Călinescu, Nicolae Manolescu şi Eugen Negrici, a 
eludat limba de lemn. Gestul său, eminamente parapolitic, 
reprezenta o manifestare a etosului democratic. A 
vorbi despre poeme, nuvele şi romane într-un sistem, 
ce aminteşte de eseul lui T. S. Eliot, Tradition and the 
Individual Talent, constituia o strategie evazionistă. 
Gestul semăna cu reconfigurarea utopiei Bibliotecii din 
Alexandria.

Urmărind istoria criticii literare, Mircea 
Martin a început să lărgească aria disciplinei în spaţiul 
românesc, îmbinând coerent perspectivele analitice. De 
altfel, nu amestecul abordărilor îl deranja pe exeget, ci 
marginalizarea obiectului central al disecţiei. Studiind 
cazul lui Sainte-Beuve, Mircea Martin glosează pe 
marginea unei categorii de critici literari pentru care 
perimetrul cercetării se dovedeşte prea îngust din pricina 
inabilităţii de a formula judecăţi. Ca atare, Sainte-Beuve 
pare atras mai degrabă să aplice o grilă întrucâtva străină 
experienţei literare: 

„El nu e singurul eclectic pe care o istorie oricât de 
selectivă a culturii va trebui să-l reţină. Nu, însă, fără a-i 

reproşa frivolitatea pe care o asemenea soluţie o implică. 
În ce ne priveşte, l-am acuza nu atât pentru că nu-şi asumă 
o metodă, cât pentru că nu-şi asumă o literatură”1.

 Pe temeiul lecturii de identificare însă, reproşul 
devine imediat argument pro domo, referitor la necesitatea 
includerii literaturii într-o structură reticulară, pe care 
Caius Dobrescu a inclus-o în categoria civilităţii care 
destabiliza totalitarismul din România: „În cazul specific 
al criticii literare în socialismul de stat, strategia politeţii 
nu era orientată spre reducerea ambiguităţii sociale, ci, 
dimpotrivă, spre amplificarea acesteia“2.

Mircea Martin transformă eseismul lui Sainte-
Beuve în prim stadiu al enciclopedismului, al lărgirii 
orizontului de competenţă al propriei funcţiuni publice. 
Spiritul critic intervine ca forţă etică şi, la nevoie, 
coercitivă şi lămuritoare, într-un peisaj în care ştiinţele 
socio-umane – slabe prin raportare la cele naturale – 
erau de-a dreptul slăbite de asaltul ideologiei. Îi rămâne 
spiritului critic să discearnă valoarea de impostură şi de 
servilism: 

„Este critică aceasta?// Mai mult psiholog decât 
«fiziolog», mai mult istoric decât filozof, mai mult moralist 
decât estetician, mai mult om de gust decât doctrinar, 
Sainte-Beuve e un critic ce vrea să facă întotdeauna mai 
mult decât critică. Să ajungă prin critică la altceva, să 
devină altcineva. Să fie aceasta încă o trăsătură – şi ultima 
– a geniului critic, resemnarea ori promisiunea lui?// 
Poate să pară ciudat, dar marii critici nu au fost aceia care 
s-au aplicat la obiect, ci aceia care l-au depăşit”3.

 Aşa cum afirmam, în subsidiarul citatului anterior 
e proiectul intelectual autoimpus de Mircea Martin. 
Dacă harul rămâne un clişeu, truda pentru societate 
îşi găseşte expresia într-un public servant (intelectual 
în serviciul comunităţii), obligat de circumstanţele 
politice agravante, să ghideze percepţia consumatorului 
de cultură. Criticul îşi măreşte zona de competenţă şi, 
concomitent, autoritatea. Desigur, avem în faţă un îndemn 
la perseverenţă şi la adaptarea la contexte. A purta lentilele 
potrivite devine o probă de mobilitate şi de respect. Deşi 
propusese răspândirea plăcerii de a citi, impresionismul 
este admonestat, la începutul deceniului al IX-lea din 
secolul trecut, pentru lipsa lui de receptivitate. Justificat 
în perioada disputei crâncene cu realismul socialist, cu 
metoda unică de creaţie şi de exegeză, impresionismul 
ajunge, la un moment dat, limitat şi inoperant. Refuzul de 
a încorpora cercetările postbelice marchează închistarea 
şi dogmatismul: 

„Ce s-a câştigat şi ce s-a pierdut prin noul scientism 
critic se vede astăzi mai bine ca ieri. În plan teoretic 
achiziţiile sunt imense şi incontestabile: a le ignora ar fi 
o probă de suficienţă compromiţătoare în sine, iar a le lua 
aprioric în derâdere înseamnă un act împotriva culturii”4.

 Critica rămâne esenţialmente estetică, stimulând 
imaginaţia, însă, pentru a-şi perpetua menirea socială, 
trebuie să-şi mărească mizele. Or, într-un regim 
dictatorial, critica literară putea avea resurse de subminare 
a îndoctrinării vehiculate prin presa centrală. Foiletonul, 
cronica literară şi eseul constituiau alternative viabile. 
Publicului i se livra un univers compensatoriu, împotriva 
distopicei Epoci de Aur, care fusese proclamată la 
începutul anilor 1980.

În breaslă, s-a iscat totuşi controversa privind (in)
expresivitatea criticii literare, întreţinută şi de polemica 
unor grupări de intelectuali care se situau în aceeaşi tabără 
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faţă de realismul socialist remanent. Impresionismul a 
fost identificat cu încercarea eşuată de a literaturiza, cu 
butada lui G. Călinescu referitoare la postura criticului 
de scriitor ratat, cu presupusa „critică creatoare“. În acest 
dialog al şicanelor şi al iritaţiilor, au intervenit, printre 
alţii, cu poziţionări succesive, Nicolae Manolescu, Eugen 
Simion (cronicarii literari principali ai perioadei 1960–
1989), Al. Piru, Adrian Marino, I. Negoiţescu, Ovidiu 
Cotruş, Nicolae Balotă şi Mihai Ungheanu. Retrospectiv, 
este uşor de examinat că reacţia imediată a criticii de 
întâmpinare deranja prin stilistică. Poate fi vorba şi 
despre invidii generaţioniste şi partinice, dacă ţinem 
seama că I. Negoiţescu se formase ca recenzent devotat, 
scriind, până în 1947, la ziare şi reviste precum „Ţara“, 
„Naţiunea română“, „Revista Cercului Literar“ (toate 
din Sibiu), „Vremea“ şi „Fapta“ (ambele din Capitală), 
iar M. Ungheanu s-a ilustrat ca principal comentator al 
actualităţii la „Luceafărul“ (1968–1990), revista rivală a 
„Contemporanului“ şi a „României literare“. În conflictul 
iscat, Mircea Martin a intervenit de la distanţă, după ce 
nu-şi mai continuase rolul de cronicar, după desfiinţarea 
revistei „Amfiteatru“ (1969). Redactând prefaţa la 
versiunea românească a sintezei lui Ferdinand Brunetière 
(Evoluţia criticii de la Renaştere până în prezent, Ed. 
Enciclopedică Română, 1972), Mircea Martin rezolva 
o chestiune stringentă, pornind de la dubitaţia de tip 
carteziană: 

„[…]cum de nu urmăreşte el istoria criticii ca 
gen literar, când contextul însuşi al discuţiei ar fi sugerat 
această integrare şi când paralelismul unor titluri (Evoluţia 
criticii..., Evoluţia poeziei lirice...) este în sine elocvent“5. 

Aşadar, critica literară nu reprezintă nici o ştiinţă, 
nici o artă. Critica literară se ocupă de literatură, nu i 
se substituie. Are tangenţe, dar nu se confundă. Aici 
întâlnim un pas decisiv spre definirea conştiinţei de sine 
a criticii, spre autonomizarea ei faţă de literatură, spre 
stabilirea legilor interne de funcţionare, dezvoltate în 
Singura critică. Dacă există un spirit creator venerat de 
modernitate (prin poeţi ca Paul Valéry, Gottfried Benn, 
Giuseppe Ungaretti, T. S. Eliot, Fernando Pessoa sau 
Ion Barbu), atunci critica modernistă se revendică de 
la supremaţia spiritului critic, care nu încurcă valorile, 
sprijinind totdeauna poziţia centrală a esteticului, aşa cum 
se desprinde din lecţia oferită de Marcel Raymond, care 
stabilea faptul că, fiind un gen al literaturii, critica este 
inerent legată de istorie, adică de schimbare:

 El va încerca să descifreze în fiecare operă 
individuală prezenţa unor atitudini fundamental umane şi 
va condiţiona evoluţia artistică de mutaţia lor, refuzând 
explicaţiile formale tehniciste, ca şi pe acelea exterioare, 
pozitiviste. În acest plan al tensiunilor spirituale verifică 
Raymond coerenţa unei opere (sau a unei epoci) şi, odată 
cu ea, propria-i coerenţă.6 

Paul Cornea, cu mijloace suplimentare, a contestat 
riscurile improvizaţiei şi ale aparenţelor. Sinceritatea 
în critică nu este o mostră de naturaleţe în gândire, ci o 
dovadă a pregătirii deficitare, deoarece magistratura se 
atinge prin asimilarea unei culturi temeinice. În favoarea 
acestei cauze, istoricul literar s-a pronunţat până la cele 
mai recente culegeri: „Alături de acest antiintenţionalism 
agresiv şi obedient faţă de ultima modă, există un altul, 
complet diferit, de tip rafinat, eseist, diletant, aşa-numitul 
«impresionism»“7.

Exegeza românească autonomistă a epocii 
recomanda refugiul în Bibliotecă, împotriva asaltului 
dat de articolele încărcate de lozinci fără acoperire. Or, 
raportarea la literatură exclude operatorii logici. Între 
„adevărat“ şi „fals“ există cel puţin a treia variantă: 
„probabilul“8. Totuşi, realitatea în sine nu are corelativ 
obiectiv. Orice fenomen este supus convenţionalizării. 
Lucrurile au un anumit aspect, pentru că, prin practică 
socială, un grup le oferă fizionomia, dar şi semnele uzării 
acesteia. Etichetarea, definirea termenilor şi anunţarea 
metodologiei sunt factori care limitează cunoaşterea. 
Pornind de la premisele anunţate la începutul paragrafului, 
vom sesiza că, în disputa cu ideologia comunistă 
neconformă cu declaraţiile de intenţie, teoreticianul 
Paul Cornea intervine cu nuanţe şi completări. Ficţiunea 
literară este un parametru contestabil, însă indispensabil 
pentru practica seculară a lecturii: „«Fictivizarea» – e util 
s-o spunem – constituie un mod convenţional de a trata 
literatura, o tactică impusă, nu o proprietate intrinsecă“9. 
Ne putem întreba cine sau ce ar putea influenţa decisiv 
transformarea lecturii literare în reper incontestabil pentru 
spaţiul public. În momentul când semnala clişeizarea 
lecturii literare, Paul Cornea stabilea, subiacent, existenţa 
paralelă a două forme de persuasiune civică: una 
ideologică şi alta estetică. Dominantă era cea dintâi, însă 
cealaltă îşi câştigase un statut tolerat, datorită răspândirii 
în presă şi în manualele şcolare. Nu se manifesta neapărat 
o competiţie, numai că această coabitare anula supremaţia 
celeilalte. De la dictatura limbajului partinic se trecuse 
la tolerarea unei variante secunde, care nici nu ataca 
frontal sistemul, nici nu-l susţinea. Evazionismul criticii 
literare se încadra, în optica puterii comuniste, într-un 
spaţiu incert, unde nu se dădeau niciun fel de învăţături, 
ci se cultiva plăcerea frumosului. De aceea, ideologia 
manipulatoare, în serviciul căreia se emiteau enormităţi, 
nu putea fi şarjată de estetică, pentru că avea limitări. 
Impresionismul nu se opune(a) îndemnului la incultură, 
la ignoranţă, la necunoaştere, la cecitate adresat de 
ideologie. La data respectivă, amănuntul fusese enunţat 
de Mircea Martin: 

„Critica literară constituie, sub toate formele 
ei, o prezenţă indispensabilă în spaţiul nostru şi pentru 
că îşi asumă sarcini mai ample, se implică – prin însăşi 
presiunea istoriei şi responsabilitatea conştiinţelor – în 
devenirea culturii şi societăţii româneşti. Fiind o vreme 
în chip demonstrativ şi chiar ostentativ estetică, ea şi-a 
reformulat pe parcurs obiectivele, şi-a redefinit condiţia. 
A încetat să mai fie doar intraliterară şi pur estetică, cerând 
operelor mize nu neapărat mai vaste sau mai înalte, dar mai 
importante în ordinea unei urgenţe spirituale. Referinţele 
şi sugestiile ei depăşesc azi cu mult sfera literaturii. […] 
Suficienţa (adică insuficienţa) estetismului este acum 
mai evidentă decât oricând. Meditaţia asupra literaturii 
noastre contemporane devine, în sensul cel mai exact 
al termenului, o meditaţie asupra societăţii româneşti. 
Cercetătorii viitori vor găsi, în mod cert, elemente ale 
conştiinţei naţionale exprimate şi în paginile criticilor 
români de astăzi”10. 

În opinia lui Mircea Martin, „spiritul naţional“ 
se manifesta plenar ca reacţie împotriva „spiritului 
naţionalist“ (protocronist). A reflecta asupra stării 
României însemna şi a da importanţa cuvenită proceselor 
sociale. Aici se găseşte punctul nodal cel mai strâns 
între sistemul lui Mircea Martin cel al lui Paul Cornea. 
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Evitând socialul, critica literară nu deţine resurse să se 
impună şi să configureze, prin interpretare, o mişcare de 
instruire a publicului. În consecinţă, cu toate că absenţa 
era acut resimţită, nu se propusese o rută de ocolire a 
sociologismului vulgar, care, pe baze marxist-leniniste, 
judeca istoria civilizaţiei ca pe un şir neîntrerupt de 
revoluţii duse de forţele progresiste contra agenţilor 
reacţionari.

Totuşi, pretextul instituirii unei discipline 
noi – sociocritica – a apărut pe fundalul traducerii în 
româneşte a câtorva scrieri semnate de ideologi cu 
simpatii comuniste ca Antonio Gramsci, Robert Escarpit 
sau Lucien Goldmann. Paul Cornea a readus în discuţie 
condiţionările istorice, semnalându-le câştigurile 
epistemice. Bătălia nu se purta doar pentru nepolizarea 
criticii literare. Un alt adversar era superficialitatea, care 
plana asupra estetismului vulgarizat. Mişcându-se în 
marginea literaturii, Paul Cornea milita, în tandem cu 
Mircea Martin, pentru rigoare şi pentru sistematizare: 

 „Obligatorie e cunoaşterea suverană a materiei 
investigate şi, desigur, asumarea consecventă a unei 
perspective adecvate asupra discursului socialităţii, ceea 
ce, în scurt, înseamnă: istorism (aşadar situarea textului 
în contextul producerii şi al receptării sale), prevalarea 
versantului colectiv al fenomenului literar asupra celui 
individual, un accent rezonabil pe «modelare» (deci 
pe conceptualizarea datului empiric şi construirea de 
tipologii)”11.

Amplificarea domeniului de competenţă a criticii 
literare a condus şi la un conflict legat de relaţiile acesteia 
cu istoria literară. S-a ajuns la rafinarea raţionamentului 
emis de G. Călinescu în articolul Tehnica criticii şi 
istoriei literare (1939), reluat în volumul Principii 
de estetică (din acelaşi an), potrivit căruia critica şi 
istoria literară sunt operaţiuni identice. Bineînţeles, tot 
adecvarea la conţinut se situează în prim-planul disputei. 
Şi e probabil ca Mircea Martin şi Paul Cornea să fi sesizat 
o incompatibilitate în judecata călinesciană, anume cea 
dintre adecvarea interpretării la întregul context cultural 
al genezei operei (i. e. mentalitatea epocii) şi diversitatea 
compartimentelor analizate. Mai precis, litigiul s-a purtat 
în jurul „biografiei scriitorilor“, ca factor semnificativ/ 
decisiv în construirea interpretării şi, totodată, ca posibil 
gen al criticii/ istoriei literare. Reglajul fin al problemei 
îi preocupă pe amândoi. Persoana civilă intră în sfera de 
interes doar dacă, prin lectură, se fixează şi un portret 
intelectual: 

„Să ne întoarcem, aşadar, la opere, la texte, să 
privim cel mult omul prin operă şi nu opera prin om. 
Nu înseamnă să ignorăm în felul acesta ţinuta morală a 
omului, să persistăm în prejudecata estetistă că talentul 
răzbună orice vinovăţie – căci nu o răzbună câtuşi de 
puţin, o perpetuează”.12

 I s-ar putea reproşa că, în realitate, unghiul 
de abordare nu este opus, fiindcă a face prezumţii şi 
consideraţii despre scriitor prin lucrările publicate 
echivalează cu ipostaza inversă, aşa cum se întâmplă 
legea atracţiei universale, în care un obiect mare este 
influenţat, la rândul lui, de obiectul mai mic, cu o forţă 
egală şi de sens contrar. Paul Cornea vorbeşte despre 
necesitatea armonizării operei şi a biografiei într-
un context pozitivist, specific secolului al XIX-lea, 
invocând exemplul lui Nicolae Bălcescu, indisolubil 
legat de un destin revoluţionar, în slujba căruia a activat13. 

În schimb, sondarea vieţii lui Ion Barbu ar fi superfluă 
pentru disecarea poemelor lui din Joc secund14. Totuşi, 
în scurtă vreme, Marian Papahagi (Critica de atelier, 
Ed. Cartea Românească, 1983) a argumentat edificator 
asupra transfigurării unor poezii din ciclul ermetic de 
la nişte compuneri ocazionale, inflamate, erotice. A 
readuce în atenţie alte suprafeţe atractive pentru critica 
literară însemna tentativa de a alunga suprainterpretarea 
fastidioasă, exaltarea în faţa operei izolate de lumea din 
care provine. Paul Cornea a făcut apel tot la spiritul critic, 
înţeles ca semn de maturitate intelectuală şi ca îndemn 
la cunoaştere. Sensul se negociază, dar nu într-o ecuaţie 
univocă (receptor-text), cu atât mai puţin cu preeminenţa 
celui dintâi termen. Lectura cu intenţii semiotice se 
decantează printr-o serie de vase comunicante, de 
constrângeri şi de libertăţi îndatorate operei şi epocii15. 
Discursul despre literatură nu trebuie să se cramponeze 
în clipa de graţie a inspiraţiei: „Tocmai jocul acesta de-a 
pendul între determinarea limitată şi autonomia relativă 
a individului explică de ce orice lectură e personală, deşi 
toate lecturile se proiectează pe fundalul socialităţii“16.

Interpretare nu rămâne la nivelul delectării şi al 
descoperirii hieroglifelor. Devine o componentă socială 
ineludabilă şi idelebilă. Atât pentru impresionistul 
ponderat Mircea Martin, cât şi pentru sociologul moderat 
Paul Cornea, literatura face parte din norma socială. A 
citi este un act firesc pentru integrarea în civilizaţie. A citi 
profesionist înseamnă a percepe concomitent valorile şi 
a plasa, în miezul problemei, funcţia estetică a textului 
literar. Indiferent de caracterul arbitrar, estetica oferă o cale 
de salvgardare a bunului-simţ. Contribuţia fundamentală 
din partea lui Mircea Martin constă în reconfigurarea 
instituţiei criticii literare, la aproximativ un deceniu de 
la renunţarea la critica normativă/ „îndrumătoare“ a 
realismului socialist. De la critica de Partid – de directivă 
– Mircea Martin va stabili necesitatea criticii de direcţie, 
de orientare a gustului, gust înţeles ca posibilitate de 
receptare – individuală şi combinată – a valorii: 

„Eficienţa orientării generale, ideologice, a 
literaturii de către critică, depinde, în afară de nobleţea 
însăşi a ideilor susţinute, de modul în care sunt disociate 
valorile. Altfel spus, orientarea largă, culturală, a literaturii 
trebuie să coincidă cu orientarea care curge din valoarea 
estetică”17. 

Aşadar, estetica este nucleul, iar celelalte domenii 
constituie învelişul de electroni. Estetica este singură, dar 
numai participarea în sistem îi determină singularitatea. 
Prin mulţimea de puncte relative, estetica rămâne un 
reper. Totuşi, aşa cum a precizat Paul Cornea, încercarea 
de a găsi o ştiinţă a literarului devine o operaţie de 
selecţie, îmbinare şi de adaptare a resurselor. Conexiunile 
rezistă prin acomodarea la mecanismul de producere a 
sensului. Argumentaţia lui Paul Cornea împacă, în chip 
exemplar, semiotica şi structuralismul, care se abstrag din 
istorie, cu tendinţa sociologică de a reduce literatura la 
un simplu document, privat de atributele frumosului. Or, 
reacţia estetică rămâne profund subiectivă, dar limitată de 
constrângerile cronologice: 

„În schimb «textul literar» e un obiect problematic 
deoarece existenţa îi atârnă de modul în care îl definim. 
Şi cum asupra atributelor sale nu există consens, ci doar 
opinii, felul de a-l înţelege variază nelimitat. Această 
imperfecţiune (acceptată) a convenţionalizării îmi acordă 
un spaţiu de iniţiativă şi o libertate a deciziei. În cazul 
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«electronului», conceptul pare a se suda cu obiectul, în 
cazul «textului literar», conceptul, distanţat de obiect, 
încearcă să i se adecveze, prin aproximări treptate, sortite 
să rămână infructuoase.// Reiese de-aci că iniţiativa 
personală în atribuirea de sens e cu atât mai mare cu cât 
suntem confruntaţi cu insuficienţe de cod, ambiguităţi, 
polisemantism etc., cu cât, altfel spus, posibilitatea de 
a controla relaţia dintre semnificat-semnificant e mai 
redusă”18.

Păstrând cadrele chimice ale explicaţiilor 
întrebuinţate de Paul Cornea şi de Mircea Martin, putem 
ajunge la concluzia că fiecare text îşi păstrează valenţele 
latente, cititorul fiind nevoit să-şi aroge, prin interpretare, 
rolul de turnesol.

_______
Note:
1 Mircea Martin, Critică şi profunzime, Editura Univers, 

Bucureşti, 1974, p. 29. 
2 Plăcerea de a gândi. Moştenirea intelectuală a criticii 

literare româneşti (1960-1989), ca expresie identitară într-
un tablou global al culturilor cognitive, Editura Muzeului 
Naţional al Literaturii Române, Bucureşti, 2013, p. 89-90.

3 Mircea Martin, op. cit., p. 32.
4 Idem, Dicţiunea ideilor, Editura Cartea Românească, 

Bucureşti, 1981, pp. 197-198.
5 Idem, fragment extras din culegerea Critică şi profunzime, 

ed. cit, p. 35.
6 Ibidem, p. 95.
7 Paul Cornea, Interpretare şi raţionalitate, Editura 

Polirom, Iaşi, 2006, p. 460.
8 „Minciuna e o formă goală, un travesti, ea ascunde; 

literatura, nu numai ascunde, ea şi revelează. Minciuna se 
defineşte totdeauna prin raport cu un exterior, a cărui imagine 
infidelă este; literatura se defineşte în raport cu ea însăşi, 
îşi este sieşi fidelă.// În cele din urmă, minciuna se închide 
asupra unui secret străin; literatura, asupra propriului secret“ 
(Nicolae Manolescu, Literatură şi minciună, în Luceafărul, 6 
iunie 1970, citat după ediţia Teme, Bucureşti, Editura Cartea 
Românească, 2011, p. 10-11).

9 Paul Cornea, Introducere în teoria lecturii, Editura Cartea 
Românească, Bucureşti, 1988, p. 53.

10 Mircea Martin, Singura critică, , Editura Cartea 
Românească, Bucureşti, 1986, p. 67.

11 Paul Cornea, Regula jocului, Editura Eminescu, 
Bucureşti, 1980, p. 34.

12 Mircea Martin, Singura critică, ed. cit., p. 45. Ideea se 
află în descendenţa celor afirmate despre Sainte-Beuve în vol. 
Critică şi profunzime.

13 Paul Cornea, Regula jocului, ed. cit., p. 40.
14 Ibidem.
15 Este vorba despre: „contextul primar“ (Introducere în 

teoria lecturii, ed. cit., p. 108), de convenţia dominantă a 
momentului citirii şi de „contextele secundare“ (Introducere 
în teoria lecturii, ed. cit., p. 108): 1) contextul originar, ceea 
ce definea G. Călinescu drept „critică auxiliară“; 2) contextul 
subiectiv, sau, în termenii lui Roland Barthes, „plăcerea 
textului“; 3) contextul transtextual (intertextual): filiaţii, 
afinităţi, influenţe, semiotică, comparatism; 4) contextul 
analitic – interdisciplinaritatea concepută ca studiu cultural 
în care îşi află locul istoria literară, sociologia, politologia, 
psihologia, filozofia, ştiinţa şi estetica.

16 Paul Cornea, Introducere în teoria lecturii, ed. cit., p. 
117.

17 Mircea Martin, Singura critică, ed. cit., pp. 15-16.
18 Paul Cornea, Introducere în teoria lecturii, ed. cit., p. 

126.
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Posteritatea unei iluzii: „aproapele” şi 
„departele” experienţei comuniste

Key Words: Communism, Autobiography, 
Totalitarianism, Propaganda

Ce a fost, cum a fost, ultima carte a lui Paul Cornea 
se prezintă ca un volum de memorialistică deghizat într-
unul de interviuri, Daniel Cristea-Enache îndeplinind 
rolul celui care chestionează o memorie prodigioasă şi o 
existenţă trăită plenar. Aş spune că această carte este mai 
mult decât una de memorialistică, este şi o autobiografie. 
Memoriile sunt centrate mai mult pe epocă, autobiografia 
mai mult pe persoană. Ea ne oferă atât o analiză de sistem, 
cât şi o vedere în secţiune asupra a ceea ce numim istorie 
recentă, o istorie marcată de experienţa totalitară. Paul 
Cornea nu oferă o récit de vie, acolo unde confidenţa 
regizată prin prezenţa unui interlocutor avizat devine 
un procedeu retoric menită să faciliteze transmiterea 
unui mesaj care să confecţioneze, să promoveze o 
anumită imagine prin estomparea asperităţilor într-un 
joc instituţional asumat. Mi se pare că avem de-a face 
cu accepţia pe care Paul de Man în The Rhetoric of 
Romanticism o conferă discursului autobiografic definit 
ca un discurs al restituirii (discours of self-restoration) 
sau cu o altă formulare a aceluiaşi critic, o restituire 
din moarte (restoration in the face of death)1. Aş zice o 
moarte simbolică pe care-l reprezintă orice moment al 
bilanţului ca oprire a vieţii pentru a o privi în succesiunea 
momentelor ei definitorii. Pot presupune că spatele e 
întors prezentului şi faţa este îndreptată spre trecut. În 
faţa morţii, sau folosind un eufemism, a sfârşitului, Paul 
Cornea nu doar asumă tranzitoriul unui eu care stă faţă 
în faţă cu istoria şi se lasă „furat” de ea, de măştile ei, pe 
care le asumă (Aveam sentimentul că Istoria îmi bate la 
uşă; se putea oare să nu răspund?”2), dar alege să scoată 
toate aceste măşti din dulapul propriei istorii şi să ni le 
prezinte fără emfază, cu un calm profesoral aş zice care 
nu exclude în nicun caz trăirea aşa cum ea va fi fost. 

În orice caz, autobiografia la confiniile cu 
memorialistica participă la o regie a posterităţii. Cartea 
lui Paul Cornea este chiar mai mult decât atât, oferind 
prin propria istorie personală un examen al posterităţii 
unor idei şi angajamente ideologice, a unui moment 
esenţial care defineşte parcursul unui important lot al 
intelectualităţii europene. Cred că într-un context mai 
larg se cuvine a fi citită experienţa intelectualului angajat. 
În al doilea rând, mi se pare că este vorba de o existenţă 
exemplară, îndrăznesc să spun chiar paradigmatică, 
emblematică în două sensuri. Într-o primă instanţă, 
exemplaritatea posedă un conţinut emulativ, are un 
caracter individualizant, ceea ce cred că se aplică pentru 
cariera intelectuală şi didactică a profesorului Paul 
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Cornea. Cealaltă accepţie a exemplarităţii invocă însă 
numitorul comun relevant prin aceea că pune la un loc 
toate trăsăturile definitorii ale unui comportament, şi mă 
refer la gesticulaţia ideologică, la angajamentul politic. 
Traseul de la iluzie la deziluzie pentru intelectualul 
angajat reuneşte nume prestigioase de filosofi marxişti sau 
autentici intelectuali de stânga de la Leszek Kolakowski 
la Agnes Heller sau Arthur Koestler.

Perspectiva se diversifică şi ea, există un Paul 
Cornea ca personaj al evenimentelor relatate, dar există 
şi un Paul Cornea ca subiect al acestei cărţi, după 
cum există în carte toate datele care configurează un 
Bildungsroman la confiniile cu o Traumliteratur, cum 
există şi o analitică a devenirii deopotrivă ideologice 
şi intelectuale. În această privinţă, cartea este afină cu 
istoria ideilor literare sau pur şi simplu cu istoria ideilor. 
În mod cert avem o dimensiune a reflecţiei asupra epocii, 
o „epocă cu spinarea frântă”, aşa cum o numea Ossip 
Mandelstam într-un tulburător poem.

De asemenea, avem un permanent balans între 
două instanţe, actorul care ia parte la evenimente, le 
trăieşte implicit, şi spectatorul care-i ia locul, urmărindu-i 
mişcările la retrospectivă pentru a le comenta. Paul 
Cornea asistă la valul de antisemitism în timpul dictaturii 
antonesciene, urmăreşte cu îngrijorare escaladarea 
violenţei, prezenţa infamantă a stigmatului, pe de altă 
parte, tânărul comunist întrevede întregul proces a ceea 
ce Victor Zaslavsky numeşte class cleansing3. Există, de 
asemenea, şi o voce a istoricului şi teoreticianului literar 
care reflectează asupra felului în care acţiunile sale se 
organizează într-o naraţiune semnificativă şi a pertinenţei 
ideilor sale în măsură să edifice nu doar opţiuni destinale, 
ci şi o operă impresionantă. 

Aş spune că există doi versanţi ai acestei cărţi, două 
trasee, unul descendent şi altul ascendent. Cel descendent 
este cel al angajamentului ideologic care suportă ajustări, 
remanieri, momente de impas, relativizări, şi în cele 
din urmă o pierdere a iluziilor şi o desprindere discretă 
de miturile fondatoare. Există acest versant esenţial al 
dezvrăjirii, ca să folosesc termenul weberian, pe care 
Paul Cornea îl coboară în trepte şi cu ocolişuri. Trebuie 
spus că acest angajament ideologic trebuie luat în serios, 
deoarece corespunde unor comandamente etice şi unor 
opţiuni destinale, implicând la un moment dat riscuri 
majore. Pe de altă parte, există versantul angajamentului 
intelectual, un amor intelectualis care răzbate din fiecare 
pagină a acestei cărţi şi care răspunde unei vocaţii 
care tinde să fie împlinită. Acest versant este unul al 
ascensiunii, pe măsură ce acela ideologic este parcurs în 
sens invers. Unul aparţine credinţei, şi chiar dacă nu este 
vorba de un fanatic, Paul Cornea se livrează cu trup şi 
suflet unei cauze politice pe care tânărul o vede în cheia 
unui umanism superior şi nu este singurul care o vede 
aşa. Celălalt ţine de primatul raţiunii, un raţionalism 
care îşi are sorgintea, îndrăznesc să cred, în ceea ce 
iluminismul a avut mai bun. Avem în Paul Cornea şi 
un excelent teoretician al iluminismului românesc, 
deopotrivă cu romantismul incipient. Există astfel o 
zonă a romantismului revoluţionar în existenţa sa, aşa 
cum există un examen critic de decantare a valorilor, 
pe măsură ce fervorile şi febrilităţile angajamentului 
ideologic se resorb într-o chestionare tot mai acută 
a realităţii. Ceea ce mi se pare că-l defineşte în mod 
fundamental pe Paul Cornea şi care se regăseşte în tonul 

şi litera acestei cărţi este ceea ce Ioan Stanomir asociază 
spiritului maiorescian şi implicit etosului junimist într-o 
carte recentă, „o pasiune a moderaţiei”4. Cartea ne 
oferă un parcurs destinal exemplar atât în iluzie, cât şi 
în deziluzie, dar redat printr-un remarcabil examen de 
luciditate.

De asemenea, nu putem face abstracţie de 
contextul unor apariţii similare în cultura română a unor 
chestionări de profunzime asupra raportului individului 
cu istoria, totul trecut prin filtrul istoriei personale. 
Cartea lui Paul Cornea se înscrie într-o serie prestigioasă 
de demersuri memorialistice recente transformate în 
exerciţii ale distanţei, în reflecţii asupra naturii răului 
totalitar, dar şi în analize pertinente ale culturii şi 
civilizaţiei în perioada comunistă. Printre cele mai 
importante se află Dragul meu turnător,5 cartea lui Gabriel 
Liiceanu, un fals demers dialogal cu cel care l-a turnat, 
demers care recuperează reflecţia filosofică, o modalitate 
de a chestiona un totalitar mal de siècle, sau Nicolae 
Manolescu din Viaţă şi cărţi. Amintirile unui cititor de 
cursă lungă6 (2009) care ne oferă perspectiva criticului 
literar asupra relaţiilor scriitorilor cu puterea politică, sau 
Vladimir Tismăneanu, Lumea secretă a nomenclaturii. 
Amintiri dezvăluiri portrete7, din perspectiva viitorului 
istoric al ideilor politice, carte dublată de recentul op, 
Diavolul în istorie8, o analiză comparată pe marginea 
acestor gemini totalitari, nazismul şi comunismul. Există 
un aer de familie al acestor demersuri, dar şi diferenţe 
substanţiale, însă ceea ce-l situează pe Paul Cornea într-o 
poziţie „privilegiată” este parcursul său instituţional 
aproape complet. Paul Cornea trece prin cele mai 
importante instituţii de cultură în poziţii de conducere, 
cunoaşte sistematic sistemul, îi descoperă resorturile 
intime şi onctuoase şi în acelaşi timp devine conştient 
de gradele de libertate de care dispune într-un context al 
unei stricte condiţionări ideologice şi politice. Este ceea 
ce am numi un insider, parte a nomenklaturii, dar cu o 
condiţie relativ marginală în cadrul acesteia. Nu face 
parte totuşi din cercul esenţial al decidenţilor politici, ai 
celor care generează modele politice, deşi ar fi putut la 
un moment dat să acceadă în această elită, însă se află 
permanent aproape de sursă.

Exerciţiul distanţei este chiar premisa de la care 
porneşte un volum de memorii, însă în acest reglaj al 
distanţelor la care memoria participă nu doar ca memorie 
afectivă, (încă o dată demersul acestei cărţi este respins 
în ceea ce ţine de nostalgie) relevă ceea ce aş numi o 
relaţie dialectică a aproapelui cu departele. Încă o dată, 
perspectiva îi aparţine unui teoretician literar, pentru 
că Paul Cornea organizează viziunea sa asupra epocii 
marcând deopotrivă departele perspectivei de ansamblu, 
cât şi aproapele înregistrării detaliului, a faptului 
anecdotic. Cu privirea la acesta din urmă, butada lui 
Aby Warburg se poate rescrie, cum ştim şi altfel, nu 
doar Dumnezeu, ci şi diavolul se ascunde în detalii. Iată 
reflecţia teoreticianului şi istoricului literar: 

„Fiind în natura mea profundă, şi gurmand, şi 
teoretician, ţineam să păstrez un echilibru între detaliul 
pitoresc şi abstracţia solemnă, să mă situez, fără cramp 
ideologic, în funcţie de cerinţele clipei, fie în «apropierea» 
individualului, cu tot ce poate fi colorat şi particular în 
înfăţişarea lui, fie în «departele» conceptului, nesătul să 
ne organizeze şi să ne reorganizeze sensurile în continuu 
proces de destrămare”.9
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Afirmaţia citată în Ce a fost. Cum a fost este 
făcută cu privire la istoria originilor romantismului 
românesc, articulată într-o carte de referinţă, Originile 
romantismului românesc. Acest raport între faptul 
anecdotic al istoriei personale şi organizarea sensului 
propriei istorii defineşte deopotrivă binomul aproape-
departe aşa cum se reflectă acesta în volumul de 
memorii. Precizarea este atât de importantă întrucât Paul 
Cornea revine la ea cu o autocitare, din Regula jocului, 
unde teoreticianul apreciază că: „demersul criticii (în 
sensul tradiţional al cuvântului), orientat de perspectiva 
«aproapelui» către recuperarea concretului, a diferenţelor 
şi a specificităţii, e în ochii mei tot atât de indispensabil 
ca şi demersul (...) orientat de perspectiva «departelui», 
spre punerea în valoare a similitudinilor, recurenţelor şi 
abstracţiunilor.10

Există tentaţia de a-l analiza pe Paul Cornea 
memorialistul prin intermediul lui Paul Cornea 
teoreticianul literar, un fel Paul Cornea par lui même, însă 
nu poate fi escamotat faptul că avem în faţă şi o reflecţie 
cu privire la raportul dintre angajamentul ideologic şi 
distanţarea de motivaţiile ideologice iniţiale. Angajare şi 
desprindere sunt cei doi termeni fundamentali în funcţie 
de care se defineşte parcursul existenţial al cărturarului. 
Prin urmare, voi apela şi la alte forme de distanţare sau 
apropiere decât cele care structurează viziunea teoretică.

Portretele pe care autorul le face unor lideri 
comunişti, astăzi aproape uitaţi, precum Ion Vitner, 
Mihail Roller sau Mihai Novicov este relevant. Cu sau 
fără intenţie, Paul Cornea se situează în descendenţa 
eminentului sovietolog Robert C. Tucker, autorul unor 
remarcabile biografii totalitare, printre care şi aceea a 
lui Iosif Stalin, sau a unui Simon Sebag Montefiore cu 
al său remarcabil Young Stalin11. Sigur, Paul Cornea 
nu-şi propune asemeni lui Vladimir Tismăneanu din 
Perfectul acrobat. Leonte Răutu, măştile răului sau din 
Arheologia terorii să-şi focalizeze întreaga atenţie asupra 
patibularilor lideri comunişti, configurând o sulfuroasă 
prosopografie a acestei bande à part, dar portretele 
realizate şi numai din tuşe fugare, din liniile de crochiu 
ale câtorva întâlniri surprind esenţialul în ceea ce priveşte 
câţiva decidenţi politici importanţi, figuri axiale ale 
timpului lor. Spirit al nuanţelor, Paul Cornea conferă o 
dimensiune dramatică până şi contorsioniştilor morali. 
Autorul ştie să deosebească secătura autentică de cel în 
care a mai rămas un rest de umanitate ce fermentează 
chinuitor, dizolvant sub povara mâlului gros. El ştie să 
identifice pânza freatică a complexelor de inferioritate 
care erodează personaje diminutivate, prea mici pentru 
rolul pe care li-l încredinţează istoria. Printre aceste figuri 
de care ochiul se distanţează deopotrivă critic şi afectiv se 
află cel puţin două, cărora autorul le dedică un exerciţiu 
de admiraţie. Sunt personaje care ies repede din scena 
politică şi care stau sub semnul unei onestităţi aflate în 
dificultate, Barbu Câmpina şi Eugen Stănescu. Ce rol 
joacă aceste figuri marginale, care este importanţa lor în 
economia politică a momentului? Aproape niciuna. Însă 
ceea ce nu e important pentru istoria partidului devine 
emblematic pentru istoria personală a lui Paul Cornea. 
Există printre comunişti oameni oneşti, doctrina care 
va acţiona în mâna unui grup de briganzi asemeni unei 
maşini de tocat atât pentru „duşmanii poporului”, cât şi 
pentru militanţi vechi ai partidului, deveniţi indezirabili, 
îi va alinia şi pe ei într-un fel sau altul, le va provoca 

fidelitatea până la tragic. Ceea ce ţine să ne spună Paul 
Cornea este că a existat până şi în ţara lui Caragiale un 
autentic sentiment revoluţionar, o atracţie reală venită 
dintr-un suflu idealist şi că acesta a rezonat altfel la 
începuturile aventurii comuniste. Nu este vorba de a 
recondiţiona haina cârpită a doctrinei, Paul Cornea şi-a 
pierdut iluziile de mult, ci de a identifica câteva figuri 
luminoase, de autentici revoluţionari, figuri evacuate 
într-un anonimat deplin. De altfel, cum putem constata, 
galeria de portrete este cu mult mai largă şi mai nuanţată, 
iar ea este un fel de a spune istoria pentru Paul Cornea.

Volumul debutează semnificativ cu o întâlnire 
destinală şi un portret exemplar, cel al lui Mihail 
Sebastian, un portret memorabil al unei personalităţi 
care prin întreg comportamentul său evocă deopotrivă 
un aristocratism al sensibilităţii şi o resemnare în notă 
fatalistă de care tânărul Paul Cornea se va disocia prin 
refuz al stării de fapt şi revoltă. Mihail Sebastian este 
autorul unui Jurnal (1935-1944) de o mare fineţe analitică 
şi definitoriu sub aspectul unei marginalităţi singulare, 
paradoxal privilegiate, parte prin afinităţi şi profunzime 
intelectuală şi creativitate a unui grup de tineri furioşi, 
şi în acelaşi timp exclus prin opţiunea ideologică pe 
care aceştia o fac, un personaj scindat, scindare pe 
care o reflectă relaţia particulară, de discipolat cu Nae 
Ionescu, pentru care dă seamă excelenta carte a Martei 
Petreu, Diavolul şi ucenicul său: Nae Ionescu – Mihail 
Sebastian12. Excluderea pe care societatea o operează pe 
criterii etnice, antisemitismul devenit sistemic, politica 
statului naţional sub comanda mareşalului Antonescu 
a produs o traumă nu doar pentru Mihail Sebastian, ci 
şi pentru tânărul Paul Cornea. Separat în mod stupid de 
colegii săi de liceu, mutat fiind la o şcoală evreiască într-
un fel de carantină socială, tânărul strălucitor ca intelect 
cunoaşte nu doar frustrarea, ci şi mizeria unei descalificări 
absurde. Adeziunea sa la cauza comunismului se cuvine a 
fi citită în acest context, în plus ca un răspuns curajos dat 
resemnării şi fatalismului pe care le citeşte în atitudinea 
lui Mihail Sebastian. În general, opţiunile de tinereţe ar 
trebui chestionate cu mai multă atenţie, ele sunt departe 
de a sta sub semnul raţiunii, sunt departe de un examen 
critic şi de o experienţă consistentă a vieţii în măsură să 
cauţioneze şi să justifice responsabil un act. Interesant, 
acţionismul şi autenticismul eliadesc sunt cele care îl 
informează şi înarmează psihologic pe tânărul Cornea 
în răspăr cu fatalismul dedus din atitudinea lui Mihail 
Sebastian, disoluţie lentă a unui idealism care nu mai 
foloseşte la nimic. Cum afirmam mai sus, există o serie 
de motivaţii ale acestui angajament la nivelul unui întreg 
lot intelectual, dincolo de ceea ce Paul Cornea numeşte 
existenţialismul generaţiei ’27 din care provenea şi 
Mihail Sebastian, şi ne referim la Mircea Eliade, Emil 
Cioran, Mihail Polihroniade etc.

O retrospectivă cronologică face loc fiecărei 
vârste, însă perspectiva, aşa cum o anunţă autorul, 
nu este una nostalgică, poate cu excepţia decupajelor 
dintr-o copilărie încărcată de stupori fermecătoare, 
căreia îi va urma o adolescenţă trăită în spiritul lui vivere 
pericolosamente, o adolescenţă care cunoaşte întreaga 
fervoare a angajamentului ideologic. Dacă viziunea nu 
este nostalgică, ea nu evacuează automat sensibilitatea 
rememorării şi nota de afecţiune cu privire la personaje 
care au jucat un rol mentorial în existenţa sa, şi aici stau 
şi portretele făcute lui Henri Stahl, Dimitrie Gusti şi 
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G. Călinescu. Diferenţa este fundamentală şi ea devine 
sesizabilă dacă ne adresăm cărţii lui Bernard-Henri 
Levy, Cadavrul răsturnat. Stânga la răscruce13, unde 
fundamentală pentru rapelul nostalgic este chestionarea 
albumului de fotografii al istoriei, gesticulaţia prinsă într-
un instantaneu, o privire anume, fie că este vorba de Leon 
Bloom sau André Malraux sau Louis Aragon. Concepţie 
fundamental reparatorie, retrospectiva asupra acestor 
figuri exemplare le integrează şi unei istorii intelectuale 
atât de fracturate şi deformatoare. Ceea ce nu diminuează 
câtuşi de puţin examenul critic la propriu şi la figurat al 
autorului. 

Cum devine „ce a fost” prin „cum a(m) fost”? 
Pentru că, în cele din urmă, în această autobiografie 
avem anamorfotic chiar autoportretul autorului sau mai 
precis o serie de autoportrete. Paul Cornea se înscrie în 
UTM şi participă la acţiuni subversive care, aşa cum 
mărturiseşte, nu cântăresc prin eficacitate, cât prin propria 
sa devoţiune măsurată cu un risc enorm. Avem o istorie 
a deziluzionării, a dezintoxicării treptate a intelectualului 
angajat. Paul Cornea trece prin toate etapele formării 
ca membru de partid, cunoscând şi o fază a luptei în 
ilegalitate. În acest sens, experienţa sa este exemplară, 
chiar dacă din ea lipseşte detenţia, deşi având în vedere 
riscurile asumate ea ar fi fost oricând posibilă, dacă nu 
chiar mai rău în condiţiile legii marţiale funcţionând 
în timpul regimului antonescian. Este membru UTC, 
ulterior UTM, redactor-şef la Tinereţea (Tânărul 
muncitor) cu o scurtă colaborare la Scânteia, unul dintre 
cei 5 membri ai CC ai UTM în 1949 (pepiniera de cadre 
a partidului), director al Direcţiei Teatrelor şi Direcţia 
Muzicii şi a Instituţiilor muzicale din 1953, director al 
Direcţiei Generale a Editurilor, din 1957, şi director al 
Studiourilor Bucureşti. Trece printr-un proces-spectacol, 
modelul fiind cel stalinist, însă ne aflăm deja departe de 
gloria stagiunii moscovite a ejovscinei, de Marea Epurare. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a încercat o astfel de regie cu 
Lucreţiu Pătrăşcanu, dar acesta, spre deosebire de liderii 
sovietici, a refuzat să intre în rol. Avem o radiografie a 
acestui mecanism de o înspăimântătoare eficacitate în 
romanul lui Arthur Koestler, Întuneric la amiază. Sub 
raport instituţional, prin muzică, teatru, literatură, film, 
Paul Cornea poate oferi o imagine coerentă şi pertinentă 
a felului în care funcţiona o instituţie culturală în 
perioada dejistă. Însă cariera sa glisează lent către ceea 
ce a reprezentat vocaţia sa, cea de profesor. Intelectual, 
Paul Cornea duce cu rândul două vieţi, ca om prins în 
angrenajul complicat la instituţiilor pe care le conduce şi 
ca tânăr şi apoi tot mai avizat cercetător şi om de catedră. 
Această existenţă scindată cunoaşte o serie de momente-
cheie, momente nu doar de impact emoţional, dar şi 
unele în care opţiunile şi angajamentele sunt regândite, 
sunt nuanţate, sunt chestionate. Ele provoacă reflecţia 
asupra sistemului, regândirea lui chiar şi atunci când nu 
reprezintă evenimente politice cu impact major.

Unul dintre ele îl constituie congresul al XX-lea 
al PCUS, şi mai precis raportul lui Hruşciov intitulat 
magnific „Cultul personalităţii şi consecinţele sale”, raport 
care condamnă cultul personalităţii lui Stalin, transferând 
asupra lui întreaga responsabilitate a exceselor comise în 
numele umanismului socialist. Mărturisesc că mi-a scăpat 
felul în care Paul Cornea a înregistrat revoluţia ungară 
din 1956, începută pe 23 octombrie prin contestarea 
conducerii lui Mátyás Rákosi, revoluţia era înăbuşită în 

sânge de către trupele sovietice în 10-11 noiembrie 1956, 
iar guvernul János Kádár era instalat în locul guvernului 
Imre Nagy. Dacă acest eveniment important este pus 
între acoladele uitării, în schimb, Primăvara de la Praga, 
încercarea de a oferi un socialism cu faţă umană, sub 
regimul lui Alexander Dubcek şi invazia Cehoslovaciei 
de către trupele Tratatului de la Varşovia sunt evenimente 
recuperate în întregul lor dramatism. Paul Cornea se află 
în vizită la nişte prieteni praghezi şi poate afla direct 
opiniile acestora, ia pulsul evenimentelor la faţa locului 
înainte şi după invazie.

În afara acestor mişcări a plăcilor tectonice ale 
istoriei se află câteva evenimente de mai mică anvergură, 
cel puţin aparent, însă ele îşi au propria contribuţie la 
dezvrăjirea lui Paul Cornea, şi le-aş situa sub semnul 
„aproapelui” care codifică elementul anecdotic care 
corespunde însă dezideratului lui Michel Leiris, „numai 
prin sondarea particularului până la capăt poţi accede la 
general”. La o întâlnire a tinerilor comunişti la Moscova, 
italianul Giulio îi transmite primele îndoieli provenite 
dintr-un bun simţ uitat. Traducătoarea Tatiana, după 
ce-i câştigă încrederea, îi mărturiseşte cu o dezarmantă, 
riscantă şi teribilă sinceritate: „la noi poţi dispărea într-o 
bună zi, fără ca nimeni să ştie unde ori pentru ce”. Toate 
aceste episoade minimaliste constituie tot atâtea fisuri în 
platoşa idealistului devotat cauzei. Însă fundamentale ca 
puncte de inflexiune sunt tot cărţile, tentaţia intelectualului 
fiind permanent pusă la încercare de întâlnirea cu ideile. 
André Marlaux, Louis Fischer, Arthur Koestler, Ignazio 
Silone, Stephen Spender şi Richard Wright semnează o 
carte memorabilă, The God That Failed, pe care Paul 
Cornea o va citi într-o traducere italiană cu dicţionarul în 
mână. Impactul acestei lecturi este atât de puternic încât, 
la decenii după această experienţă, Paul Cornea simte 
nevoia să realizeze câteva decupaje din acest volum în 
propria sa carte de memorii. Mi se pare un fapt remarcabil, 
pentru că vocea autorului împrumută aceste voci din off 
pentru a readuce sunetul dureros ale unor alte dezvrăjiri. 
Altfel, chestionarea propriilor alegeri destinale, mefienţa 
faţă de reflexele justiţiare lipsite de discernământ şi 
chiar acest exerciţiu de reflecţie dublat de privirea în 
oglindă cu ochii larg deschişi ne recomandă un spirit nu 
doar lucid, dar înainte de toate dornic de a înţelege şi 
nu de a stabili culpabilităţi. Traseul deziluzionării este 
completat de un portret al cărturarului la bătrâneţe, iar 
senectutea are ceva distins şi nobil la Paul Cornea, pentru 
că asimilează o lecţie de viaţă şi o înfrângere a propriului 
daimon manifestat în tinereţe, dar şi o victorie a raţiunii 
însoţite de altruism şi înţelegere a faptului uman cu toate 
relativismele sale morale. 

Ultimul palier al acestui rapel în istoria personală 
este cel al stabilirii unui profil identitar al comunismului 
românesc. Care este diferenţa faţă de cel sovietic, spre 
exemplu, ce are el particular, „românesc” sau cum devine 
el românesc? În configurarea acestui profil identitar 
avem şi explicaţia pentru pasivitatea intelectualilor, a 
elitei româneşti. Câteva din concluziile lui Paul Cornea 
le-am regăsit şi în alte cărţi, altele în schimb deschid 
un spaţiu de reflecţie incitant şi neliniştitor pentru cei 
aşezaţi confortabil în moliciunea clişeului. Pe canavaua 
negativităţii traduse ca neseriozitate se desenează 
deodată portretul hilar, caragialesc al comunistului 
român ale cărui vicii îl umanizează: „Dar, într-o măsură 
greu de identificat, salvarea noastră se datorează, în 
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opinia mea, îndeosebi lacunelor sistemului, ca şi unor 
trăsături negative ale psihologiei românului. Ne-au 
izbăvit în multe cazuri tocmai păcatele noastre: lipsa de 
consecvenţă în acţiune, derapajele disciplinare, facilitatea 
simulării, adeziunea de interese, şi nu la principii, faptul 
că bacşişul avea darul să deschidă toate uşile. Socoteala 
e simplă: într-o ordine a anormalităţii, cum era cea 
comunistă, tocmai conduita normală, respectuoasă 
faţă de lege şi de autorităţi, tocmai ea risca să ducă la 
dezastru. În schimb, chiulul şi neseriozitatea se întâmpla 
să vină în ajutorul cetăţeanului pus la şmotru. La noi, 
spre deosebire de regulile drastice din RDG, se întâmpla 
ca cerberii să se înduioşeze, ca funcţionarii să nu-şi 
execute ordinele de serviciu, amânându-le până cădeau 
în derizoriu, ca militarii să ezite şi până la urmă să nu 
comită ireparabilul.14 

Am putea obiecta că acest raţionament are şi 
reversul său, iar el poartă numele de „fenomenul Piteşti”, 
unde terifiantă este tocmai consecvenţa şi întemeierea 
întru raţiune a unui proiect de dezumanizare radicală, sau 
să ne amintim că armata a tras în mulţime, la Timişoara 
cel puţin, şi că singura revoluţie unde catifeaua s-a pătat 
de sânge a fost cea din România. Însă cazul Piteşti este 
unul limită, unul care poate proba ceea ce înseamnă a 
duce până la ultimele consecinţe o ipoteză, fapt posibil 
doar într-un regim totalitar. Cred că afirmaţia lui Paul 
Cornea nu este invalidată prin aceste contra exemple, 
dimpotrivă, sistemul a fost corupt din interior, o anumită 
neseriozitate funciară i-a imprimat un anumit profil uman, 
i-a relativizat aporiile şi i-a diminuat până la ridicol 
solemnităţile. Înainte de a cădea, regimul s-a acoperit de 
ridicol cu marile parade de tămâiere ale unui lider bâlbâit 
şi ale unei consoarte semianalfabete, spectacol trist şi 
derizoriu pe fondul penuriei generalizate. În cele din urmă, 
şi acest portret anamorfotic al comunismului românesc şi 
a felului în care a modelat o serie de reflexe mentalitare se 
resoarbe în clipa inefabilă a ultimului cuvânt.
________
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Alexandru AGACHE

Conceptul de influenţă la Paul Cornea

Opera lui Paul Cornea manifestă o rezistenţă 
obstinată la orice încercare de problematizare autentică. 
În primul rând, privită în ansamblul ei, aceasta îşi 
conţine propria reflexivizare, multiplele reveniri asupra 
unor texte, cu o atitudine de maximă obiectivitate şi 
onestitate intelectuală, devenind uşor observabile, într-
un câmp românesc al criticii literare în care pretenţiile 
de infailibilitate şi exhibarea orgoliilor reprezintă norme 
constitutive. Expunerea unor erori anterioare, care îl 
transformă pe autorul Introducerii în teoria lecturii în 
primul său critic, face aproape superfluă orice tentativă de 
a-i aduce obiecţii. Apoi, există, în opera sa, tendinţa de a 
aborda o temă, epuizându-i bibliografia, expunând puncte de 
vedere divergente, în raport cu care se manifestă o precauţie, 
un echilibru, ba chiar o tendinţă conciliatoare, exemplare. 
Mai mult, capacitatea excepţională de a se conecta la cele 
mai noi teorii şi dezbateri din sfera propriilor preocupări, 
pasul înainte pe care îl are, în permanenţă, faţă de ceilalţi, 
fac aproape imposibilă reevaluarea cercetărilor sale, 
dintr-o perspectivă actualizată. Prin urmare, orice punere 
în discuţie a operei lui Cornea ne-ar constrânge fie la o 
atitudine obsecvioasă, de nu encomiastică, fie la, ceea ce 
însuşi teoreticianul numea, un discurs de escortă. De altfel, 
majoritatea textelor despre distinsul profesor nu sunt deloc 
parcimonioase cu superlativele. Prezenţa extrem de rară a 
unui tip de intelectual cu o asemenea anvergură teoretică 
în câmpul cultural românesc, relevant, totodată, în plan 
internaţional, ar legitima un comportament reverenţios, dar 
care ar incomoda, în acelaşi timp, orice abordare obiectivă.

Pluridisciplinaritatea eclatantă a operei lui Paul 
Cornea face dificilă până şi anodina încercare de a inventaria 
zonele de cercetare în care a imers distinsul profesor în cei 
cincizeci de ani de activitate critică. Fie că vorbim despre 
sociologia literară (Regula jocului, De la Nicolae Filimon la 
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G. Călinescu: studii de sociologie a romanului românesc), 
istoria socială (Originile romantismului românesc), istoria 
mentalităţilor, istoria ideilor (Gândirea românească în epoca 
paşoptistă), teoria receptării şi a lecturii, psihosociologia 
lecturii (Introducere în teoria lecturii, Delimitări şi ipoteze), 
teoria interpretării (Interpretare şi raţionalitate), istoria 
iluminismului românesc (Originile romantismului românesc 
şi Delimitări şi ipoteze, Studii de literatură română modernă), 
istoria (pre)paşotpismului din Ţările Române (Oamenii 
începutului de drum, Originile romantismului românesc, De 
la Alecsandrescu la Eminescu), comparatismul (Delimitări 
şi ipoteze, Regula jocului, Semnele vremii) şi chiar stilistica 
(Structuri tematice şi retorico-stilistice în romantismul 
românesc), este imposibil să nu avem, în permanenţă, 
sentimentul că mesmerizantei alăturări nu i-a scăpat ceva 
esenţial. Chiar şi în condiţiile unei neverosimile asimilări 
profunde a acestei miriade cu multiple ramificaţii, aparent 
discontinue1, o sinteză, în baza unei perspective sinoptice, 
rămâne un proces complicat. O survolare incompletă şi 
timidă este asumată, inclusiv, de către Paul Cernat2, care 
înţelege foarte bine dificultăţile insurmontabile ale oricărui 
demers totalizant. Aşadar, mult mai adecvată ar fi, aici, o 
constricţie a sferei subiectului analizat, la doar una dintre 
preocupările de teorie şi istorie literară, în cazul de faţă, la 
felul în care autorul Originilor romantismului românesc 
înţelege, teoretizează şi analizează fenomenul influenţei. 

O primă obiecţie ar putea avea în vedere presupusa 
caducitate a subiectului, mai exact, o aşa-zisă tranşare a sa 
încă de la începutul anilor şaizeci. Apoi, acesta s-ar încadra, 
mai degrabă, în zona de analiză a comparatismului, or Paul 
Cornea s-ar fi consacrat, în primul rând, ca teoretician, critic 
şi istoric literar, nu şi ca specialist în literatură comparată.  
Mai mult decât atât, nededicându-i-se un studiu amplu, s-ar 
putea invoca şi o importanţă scăzută pe care tema ar avea-o 
în raport cu alte preocupări ale autorului, mai exact, s-ar 
putea reproşa, aici, luarea în calcul a unui subiect irelevant 
pentru ansamblul operei sale. 

Deşi discuţia despre problema influenţei în literatură 
pare epuizată3 încă din anii şaizeci, traseul de la fetişizarea 
până la discreditarea ei ireversibilă, parcurs, în ultimele 
decenii pot fi observate multiple încercări de reabilitare 
a conceptului. De fapt, anii şaptezeci în condiţiile unei 
neverosimile posibilităţi de a-l reevalua obiectiv, reprezintă 
începutul unei precaute tentative recuperatoare. Autori ca 
Owen Aldridge sau Claudio Guillén au încercat să-i reafirme 
capacitatea de a descrie fenomene, circumscriindu-i, însă, 

spaţii dintre cele mai exigue4  în care să poată opera. 
Revendicările influenţelor orientale în spaţiul occidental, 
din partea unor reprezentanţi ai lumii a treia, pot constitui şi 
ele un argument, chiar dacă sunt privite, la jumătatea anilor 
2000, cu multă mefienţă şi expediate sub resentimentara 
sintagmă de reversed ethnocentricity, până şi de către critici 
aparţinând aceloraşi zone geografice. Aşadar, o discuţie 
pe tema influenţei, astăzi, nu ar fi în mod necesar inutilă. 
Pe de altă parte, Paul Cornea a fost membru executiv şi 
vicepreşedinte al Asociaţiei Internaţionale de Literatură 
Comparată, precum şi preşedinte de onoare al Asociaţiei 
de Literatură Generală şi Comparată din România, ceea ce 
presupune o cunoaştere în profunzime a temelor înscrise 
în sfera cercetării comparatismului. Deşi nu i-a dedicat un 
studiu amplu conceptului de influenţă, recurenţa temei, pe 
parcursul a aproape cincizeci de ani, de la Studii de literatură 
română modernă (1962), până la Delimitări şi ipoteze 
(2009), nu poate fi trecută cu vederea. De altfel, studiile 
de literatură română nu se sustrag nici pe departe unor 
demersuri comparatiste, ba chiar, felul în care teoreticianul 
înţelege fenomenul influenţei are un aport semnificativ în 
configurarea acestora, în special, în Originile romantismului 
românesc. 

Aşa cum mărturiseşte într-o comunicare din 2001, 
publicată ulterior în Delimitări şi ipoteze, primele contacte 
propriu-zise ale lui Paul Cornea cu comparatismul au avut 
loc la sfârşitul anilor cincizeci, mai exact, în plină confirmare 
a binecunoscutei crize pe care Wellek o abordează frontal 
în Conceptele criticii. Dorind să se sustragă reprezentării 
simplificatoare şi convenţionale a unui (pre)paşoptism creat, 
exclusiv, de forţa iradiantă a romantismului francez, criticul 
român îşi asumă în totalitate, aşa cum avea să mărturisească 
în mai multe texte cuprinse în Regula jocului, Delimitări şi 
ipoteze sau Semnele vremii, punctele de vedere ale Şcolii 
Americane. Însă, respingerea Occidentalo-centrismului 
şi a expansionismului cultural, neacceptarea infiltrării 
explicaţiilor cauzale reductive în cercetarea literară, dar 
şi denegarea factologiei şi a istorismului relativist, ce 
neutralizau orice încercare de evaluare estetică sau orice 
demers axiologic, amintite de Wellek, nu îl împiedică 
pe autorul Originilor romantismului românesc să îşi 
construiască o viziune personală în problema influenţelor. 
Această asumare, cred, nu ar fi una pasivă, ci una reactivă, 
originală şi chiar paradoxală, ţinând cont de propensiunile 
scientiste ale teoreticianului nostru.

Încă din 1962, cu zece ani înainte de apariţia 
Originilor romantismului românesc, în Studii de literatură 
română modernă, întâlnim o primă exprimare a unei  duble 
delimitări.  Prima, de o longevivă percepţie asupra unui 
paşoptism complet lipsit de originalitate, creat exclusiv 
pe baza unei dependenţe genetice de un model francez, 
pornită, evident, de la junimişti. A doua, în raport cu teoriile 
despre influenţă ale comparatiştilor francezi interbelici. 
Importanţa acordată factorului receptor era evidentă încă de 
atunci, tranziţia de la o etapă literară la alta neechivalându-
se cu împrumutul unor forme sau convenţii străine, ci cu 
crearea, prin intermediul schimbărilor de mentalitate, a unor 
predispoziţii către metabolizarea selectivă a unor forme de 
creaţie neautohtone, dar, afine: „[...] o influenţă literară nu 
face decât să amplifice idei sau sentimente existente în stare 
embrionară, să cristalizeze o orientare ce pluteşte în aer, dar 
nu e încă definită [...]. Nu Lamartine, Victor Hugo şi consorţii 
determină romantismul nostru, ci – dimpotrivă – acesta, 
zămislit din realitatea obiectivă a ţării, i-a selecţionat pe 
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Lamartine şi Victor Hugo, pentru că i-a găsit corespunzători 
propriilor sale aspiraţii şi i-a putut asimila mai lesne.”5 

Cu o tratare mai pe larg a contraargumentelor aduse 
interbelicilor francezi şi configurarea unei viziuni personale 
şi inovative ne întâlnim, însă, în Regula jocului, carte 
publicată în 1980, dar care grupează materiale concepute 
pentru diferite reviste de specialitate şi conferinţe, în 
intervalul 1967-1979. Simpla prezenţă a unor asemenea 
studii în volumul amintit indică favorizarea unei orientări 
sociologice. În cele două articole dedicate temei, Conceptul 
de concordanţă în literatura comparată şi Conceptul de 
„influenţă” şi paradigmele sale, dincolo de o reluare sumară 
a afirmaţiilor lui Wellek, regăsim formularea unor obiecţii, 
aşa cum am afirmat, personale. Astfel, se invalidează 
posibilitatea de evaluare a impactului unei influenţe, 
dintr-o perspectivă pe care am putea-o numi, fără a risca 
prea mult, poligenetică. Pentru Paul Cornea, o operă nu 
reprezintă niciodată consecinţa unei singure cauze, ci, mai 
degrabă, produsul unei multitudini de elemente eterogene 
germinative, interferente, şi de intensităţi inegale, analizarea 
izolată a unei singure cauze devenind, în această lumină, 
impracticabilă6.  Modelul binar-francez ar presupune, 
totodată, supracreditarea emiţătorului, adică un demers 
reductiv, care eludează importanţa procesului receptării 
şi denaturează explicarea fenomenelor de interacţiune a 
culturilor. Viziuni interesate în egală măsură de factorul 
transmiţător regăsim la Harold Bloom (oponent declarat al 
criticii franceze), în celebra sa Anxietate a influenţei, dar şi 
la Anna Balakian, cercetător atent la fenomene de natură 
similară, denumite, însă, influenţe negative, ce apar când: 
„an author impressed by a system of thought in a predecessor 
which repels him in part and causes him to repudiate it at 
the same time that he is imitating it.”7 Într-o situaţie strident 
contrastivă se află Cornea, preocupat, în 1966, de felul în 
care Eminescu, deşi aflat la sfârşitul unei etape culturale 
care „nu-i putea oferi o substanţă intelectuală îndeajuns de 
nutritivă şi nici modele vrednice de a reţine durabil atenţia”8, 
ajunge, totuşi, să asimileze elementele ale literaturii 
anterioare. Aşadar, Cornea accentuează ideea unor reziduuri 
postpaşoptiste în poezia eminesciană a deceniului opt, 
influenţa, aici, exercitându-se de la nişte autori sub-minori, 
un Sihleanu, Radu Ionescu, N. Georgescu, Depărăţeanu, N. 
Nicoleanu, G. Tăutu, G. Baronzi (pe care istoriile literare, 
fireşte, îi vor omite, nu de puţine, ori cu graţie), către un 
model poetic cardinal. 

Însă caracterul paradoxal al raportării lui Cornea 
la tezele americane constă într-o altă obiecţie, care are în 
vedere modalitatea de tratare a problemelor reputaţiei şi 
succesului unui autor, sugerându-se, aici, că momentul 
francez ar reprezenta o  etapă preştiinţifică a sociologiei 
literare. Măsurarea forţei de iradiere a unei influenţe, 
prin intermediul contabilizării neproductive a numărului 
de traduceri, a ediţiilor, a receptării critice, a imitaţiilor 
ş.a.m.d.9, ar trebui înlocuită cu o sociologie literară temeinic 
concepută, care să prefere „lungilor descrieri fastidioase, [...] 
diagrame şi reprezentări grafice, care să ilustreze evoluţia 
tirajelor, a ediţiilor, a tipurilor de public.”10 Dacă obiecţiile 
Şcolii Americane se fundamentau aproape în totalitate pe 
raţiuni antiscientiste, teoreticianul român le reproşează 
interbelicilor un stadiu încă neprofesionalizat al sociologiei 
literare, recomandând un surplus de sistematizare a unor 
metode cantitative. Mai simplu spus, o afiliere autentică la 
tezele antiscientiste ale Şcolii Americane este improbabilă 
în condiţiile revendicării unui supliment de scientism. De 

fapt, propensiunile scientiste ale lui Cornea îl îndepărtează 
semnificativ de tezele lui Wellek. Atât în Regula jocului, 
cât şi Semnele vremii se exprimă o delimitare în raport cu 
impresionismul vulgar11 al criticii estetice, dar şi regretul de 
a nu fi putut înfiinţa o şcoală de sociologie literară, care să 
se axeze pe metode de cercetare cantitativă. Cel puţin la fel 
de interesantă pare şi abandonarea unei ipoteze incitante în 
legătură cu opera lui Iancu Văcărescu, a cărei cronologie 
este, din nefericire, incertă. Capitolul dedicat, în Originile 
romantismului românesc, mai multor poeţi ai deceniilor doi 
şi trei, mizează pe ideea unor infiltraţii preromantice şi chiar 
romantice în lirica acestora de după 1821. Deşi în cazurile 
lui Asachi şi Conachi teza este probată atât de texte, cât 
şi de o cronologizare acceptată şi deşi indiciile12 unei alte 
etape poetice a lui Văcărescu, de după Răscoala lui Tudor, 
în care neo-anacreontismul asezonat cu elemente arcadice 
sau mitologice să fi fost depăşit, în urma reverberaţiilor 
tumultosului eveniment istoric, sunt cât se poate de 
concludente, Cornea îşi sacrifică intuiţia, din raţiuni ce 
ţin de lipsa unui suport documentar care s-o poată valida 
inclusiv din punct de vedere al succesiunii temporale. 
Atitudinea apropiată de o viziune perfect scientistă confirmă 
şi ea iluzoria afiliere a teoreticianului român la mizele Şcolii 
conduse de Harry Levin.

Aportul de inovaţie pe care l-am invocat, credem, în 
mod legitim constă în preferinţa pentru un alt concept, cel 
de concordanţă, cu o sferă mult mai largă de acoperire, care 
include şi fenomenele de influenţă. Deşi nu ar fi un demers 
chiar singular13, putem remarca, dincolo de propunerea 
unei noi terminologii, şi indicarea unei posibile extinderi 
a zonei de analiză a comparatismului. Din păcate, această 
iniţiativă teoretică nu a fost reluată într-un studiu mai amplu, 
la fel cum niciunul dintre elementele clasificării subsecvente 
terminologiei nu se regăseşte în textele ulterioare. Astfel, 
modelul schiţat nu avea cum să  devină unul seminal, însă, 
chiar şi  în aceste condiţii, iniţiativa inovatoare nu poate fi 
pusă la îndoială. 

În privinţa conceptului de influenţă, însă, putem 
constata o aplicare consecventă a sa, mai ales, în Originile 
romantismului românesc. Studiu de literatură naţională, 
în care preeminenţa receptorului este subînţeleasă, acesta 
îmbină metodologii diverse de cercetare, ca sociologia 
literară, istoria socială sau istoria mentalităţilor, reuşind, 
în acelaşi timp să nu se sustragă unui demers comparatist. 
Neafirmând naiv că întreaga analiză a perioadei 
prepaşoptiste se structurează în jurul viziunii autorului 
despre influenţe, putem susţine, totuşi, că aceasta l-a 
marcat într-o măsură importantă. Cartea îşi propune o 
reconsiderare a modalităţii prin care Romantismul a 
devenit curentul dominant în deceniul cinci al secolului al 
XIX-lea, delimitându-se radical de explicaţia simplificată 
a importurilor franceze, intermediate de copiii boierilor 
plecaţi la studii în Vest. De fapt, deceniul cinci nici 
nu este analizat, textul mizând pe descrierea felului în 
care se configurează o anumită sensibilitate receptoare 
în raport cu Romantismul Occidental. Elucidarea 
resortului psihologic14, care să facă imitaţiile posibile, 
ia în considerare momentul care accelerează un proces 
mult prea lent şi aproape asimptomatic de pulverizare a 
structurilor fanariote. Evenimentele anului 1821, dramatice 
pentru majoritatea unei boierimi, pentru care undele 
imperceptibile ale Revoluţiei Franceze în Principate, dar 
şi climatul de restaurare european, le întreţineau iluzia 
imuabilităţii unei ordini presupus naturale, obligau la o 
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regândire a instituţiilor perimate, dar şi la subsecventa 
resimţire a necesităţii unor reforme. Pierzându-şi pentru 
prima oară autoritatea pe care o credeau de neclintit, în 
faţa unei clase, a cărei ostilitate nici nu o bănuia, revenită 
dintr-un exil complicat, boierimea din Muntenia şi 
Moldova se va vedea proiectată într-o atmosferă a alertei 
şi insecurităţii. Literatura vremii, susţine Paul Cornea, este 
contaminată de această realitate, astfel, producându-se 
primele breşe într-un clasicism pe cât de labil şi permeabil, 
pe atât de rezistent la presiunile romantice. Aflaţi în 
imposibilitatea de atenua în propria interioritate impactul 
traumelor Răscoalei15, unii boieri aleg să scrie despre 
experienţele prin care au trecut. Tulburarea resimţită 
parcurge texte în care amprenta personală, patosul sau 
încărcătura afectivă sunt vizibile. Orientarea către realitate 
şi preocupările cetăţeneşti, chiar şi o nouă implicare 
existenţială, tonul devenit mai târziu din celebrator, 
uneori, subversiv, reprezintă doar primele mutaţii ale unei 
tendinţe de infiltrare a elementelor (pre)romantice într-un 
clasicism lax, dar care va reuşi să supravieţuiască pentru 
încă două decenii. La rândul lui, Regimul regulamentar 
de peste zece ani, amplificând un fenomen de atomizare 
socială, va acutiza, o conştiinţă a interiorităţii. Posibilitatea 
Romantismului de a se insinua  în clasicism, este pusă şi 
pe seama unei lipse totale a teoriilor estetice, a unei tradiţii 
a disputelor dintre şcolile literare, dar şi a unui iluminism 
conturat în absenţa unei formaţii clasiciste riguroase şi a 
unor instituţii literare care să-l poată consolida. Şi dispariţia 
mecenatului sau transformarea editurilor în nişte instituţii 
de producţie, aproximativ lucrative, favorizează consumul 
unui romantism minor, prin intermediul a ceea ce Bourdieu 
ar numi artă industrializată. Toate aceste fenomene, care 
se intensifică spre finalul deceniul patru, fac ca anumite 
tendinţe disparate să se coaguleze într-o mişcare coerentă. 
Aşadar, apariţia Romantismului în Ţările Române devine 
posibilă nu datorită unor împrumuturi şi influenţe, ci prin 
intermediul unor modificări extrem de lente, dar sistemice, 
care ajung către sfârşitul anilor treizeci să inverseze 
raportul de putere dintre clasicism şi romantism 

Conturată încă de la primul volum, teoria lui 
Paul Cornea nu suferă modificări esenţiale în niciuna 
dintre cărţile ulterioare. Apărută în 1962 şi aplicată într-o 
modalitate plenară zece ani mai târziu, această concepţie a 
contribuit la elaborarea celui mai important studiu despre 
prepaşoptismul românesc. Cert este că, funcţionând ca un 
inhibator extrem de percutant, reprezentarea lui Paul Cornea 
a dus la lipsa oricărei încercări de reevaluare a perioadei, 
această lipsă de reactivitate, testându-i, de fapt, valabilitatea 
şi astăzi. 

____
Note:

1 Din păcate, falsa idee, în opinia mea, a unei segregări 
între preocupările de istoria literaturii române şi cele teoretice, 
presupus motivată de dorinţa autorului de a se sustrage 
presiunilor ideologice, s-a putut dezvolta, în special după 
1990. Însă, existenţa unui moment de ruptură atât de brutal 
este cel puţin discutabilă, în condiţiile unor sesizabile elemente 
de continuitate. Spre exemplu, în Originile romantismului 
românesc sau Regula jocului, interesul pentru problema 
receptorului sau a lectorului, tratată pe larg în Introducere 
în teoria lecturii sau chiar Interpretare şi raţionalitate, este 
evident.

2 În Dialogismul pragmatic al profesorului Paul 
Cornea, publicat în volumul coordonat de Mircea Martin, 
Explorări în trecutul şi prezentul teoriei literare româneşti, 

Ed. Art, Bucureşti, 2006, pp. 126-133
3 La Congresul A.I.L.C., din 1994, a doua temă pe 

ordinea de zi avea titlul: Influenţe străine şi locale.
4 Aldridge şi Guillén propun fiecare câte o schemă care 

cuprinde trei concepte specifice: afinitate, tradiţie, influenţă 
(Aldridge), respectiv: influenţă, convenţie, tradiţie (Guillén), 
influenţei acordându-i-se, exclusiv, posibilitatea unică de 
a opera în cazurile unui efect direct şi vizibil exercitat de o 
operă asupra alteia (Aldridge) sau de un autor asupra altuia 
(Guillén).

5 Cornea, P, Studii de literatură română modernă, Ed. 
pentru literatură, Bucureşti, 1962, p. 148

6 Încă din 1931, Paul Van Tieghem, era perfect conştient 
de caracterul parţial al unei influenţe, dar şi de afinitatea 
inerentă dintre receptor şi emiţător. Însă, ceea ce la criticul 
francez reprezintă o nuanţă, de care, deşi este conştient, nu va 
ţine cont, la Cornea reprezintă nucleul unei teorii pe care o va 
aplica pe parcursul câtorva decenii.

7 Aldridge, O. & Balakian A. & Guillén, C. The 
Concept of Influence in Comparative Literature, Comparative 
Literature Studies, Special Advance Number, Penn State 
University Press, 1963, p. 146 

8 Cornea, P., De la Alecsandrescu la Eminescu, Editura 
pentru literatură, Bucureşti, 1966, p.  286

9 Referirea se face la ceea ce Van Tieghem înţelege prin 
fortune şi succes, termeni neechivalabili cu influenţa, relaţiile, 
constând în faptul că primul l-ar putea amplifică pe al doilea. 
De fapt, aşa cum putem observa şi în Literatura comparată, 
pentru Van Tieghem studiul influenţei este dependent de cel al 
fortune-ului.

10 Cornea, P., Regula jocului, Ed. Eminescu, Bucureşti, 
p. 105

11 În Semnele vremii, susţine chiar că ceea ce face nu 
este critică literară, ci ştiinţă.

12 Cornea face referire la o tonalitate elegiac-
meditativă, la o atmosferă mai tenebroasă, la o predispoziţie 
către problematizare şi interogare.

13 Dionýz Durišin este şi el preocupat de raporturile 
dintre influenţă şi concordanţă.

14 Sintagma este folosită ulterior de Cornea în 
Delimitări şi ipoteze

15 Keith Hictchins, a cărui viziune o împărtăşim, 
preferă sintagma de Răscoala de la 1821, negând caracterul 
revoluţionar al evenimentelor şi contestându-i lui Tudor 
meritele atribuite de o istoriografie comunistă, în baza unei 
reprezentări a unei mişcări haotice, coordonate în funcţie de 
o disponibilitate tranzacţională excesivă şi de un context al 
politicii externe extrem de labil.
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Anna CIUNGU
Lector in fabula şi fabula in lector

Poate nepermis unui text apropiat teoriei literare, 
aş începe cu un autodenunţ: distanţa de la titlu până la 
rândurile de aici s-ar măsura în mai bine de câteva ore. 
Asta nu înseamnă, desigur, că titlul lucrării de faţă ar fi fost 
cumva numit cu ochii închişi, înainte ca subiectul ei să se 
fi profilat în conştiinţa-mi critică auctorială. Dimpotrivă, 
ştiam bine că ceea ce urma să scriu se va coagula sub 
semnul intenţiei de a ilustra o anumită instanţă a lectorului, 
pornind de la teoretizarea întreprinsă de Paul Cornea în deja 
canonica lui Introducere în teoria lecturii. Nu, acele ore 
sunt un timp în care am experimentat ce ar trebui să însemne 
demonul teoriei: nu puteam aşeza nicio ordine în intenţiile 
mele de scris, pentru că îmi veneau în minte de-a valma 
gândurile că mi-am împins deja auditoriul în relectură, 
trasându-i precis şi un anume orizont de aşteptare: până să 
deschidă primul cuvânt din corpul textului meu, el se va fi 
întors deja la Eco (pe care până acum l-a învăţat probabil pe 
dinafară), va fi ridicat neîncrezător o sprânceană, urmându-
mi în titlu punerea în oglindă a lui lector in fabula, va fi 
urmărit din nou schema teoretică realizată de Paul Cornea, 
pentru ca acum să aştepte neîncrezător pledoaria mea, care 
cum ar putea fi oare vrednică să mai traseze vreo pistă 
nouă în ce priveşte ipostaza lectorului...? Iar o parte din 
această neîncredere o resimt acum (sunt deci victimă a 
propriului lector prezumtiv... iar cu asta iarăşi cad în cursa 
teoretizărilor – cursă, iar nu capcană, pentru că e ceva 
ciclic aici!). Şi totuşi, să-mi însuşesc măcar şi limpezimea 
de judecată tipică teoretizărilor şi să-mi urmez demersul 
pe care intenţionam să-l fac, întrucâtva şi ca răspuns la un 
articol al lui N. Manolescu ce constata „caracterul din cale 
afară de abstract al demonstraţiei” din Introducere în teoria 
lecturii. Factual, N. Manolescu are dreptate când spune că 
„Introducerea nu se referă doar la lectura textului literar şi 
totuşi acesta se află necontenit în prim-planul interesului lui 
Paul Cornea: aşa încât mai multe exemplificări [...], un apel 
mai insistent la operele particulare, un număr oarecare de 
analize critice (fie şi strict ilustrative) ar fi eliminat impresia 
de «uscăciune» teoretică.”1 Într-adevăr, Introducerea se 
constituie ca o remarcabilă sistematizare a teoriilor de 
lectură – remarcabilă atât prin măsura şi luciditatea analizei 
întreprinse de Paul Cornea, cât şi prin deschiderea faţă de 
cele mai noi teorii în domeniu -, însă pierde în ce priveşte 
caracterul aplicativ. Şi cu toate acestea, prefer o formulare 
precum cea din Introducere, fie ea şi aridă, decât un limbaj şi 
o logică greoi aşezate în text, care, în ciuda oricăror scheme 
aplicative, tot nu vor veni în întâmpinarea cititorului pentru 
o asimilare corectă a principiilor expuse. În fond, important 
pentru o astfel de lucrare este ca modelul teoretic să fie redat 
clar, încât cititorul însuşi, ajuns în posesia intrumentelor 
teoretice indicate, să le poată aplica în mod corect. 

Pentru că am ajuns la acest nod, unde am pomenit 
de felul în care cititorul unui text teoretic, însuşindu-şi noile 
noţiuni, poate opera cu ele şi, eventual, în urma acestui 
demers aplicativ, le poate dezvolta, voi clarifica şi calea pe 
care intenţionez la rându-mi să valorizez unele concepte 
referitoare la lector, aşa cum le prezintă Paul Cornea. Pentru 
aceasta, voi aşeza în centrul demersului prezent ipostaza 

unui cititor eteroclit – acel Vorleser, adică cititorul care 
dă glas textului, poziţionându-se pe sine atât în figura 
lectorului, cât şi, faţă de ascultător, în figura unui generator 
(secundar) de text. În mod ideal, ar fi de aşteptat ca un astfel 
de cititor, menit să mijlocească unui ascultător textul scris, 
să se infiltreze în spatele textului, pătrunzând instanţa – 
ideală – de lector in fabula. În mod aplicat însă, acest act 
de citire cu voce tare proiectează pe cititor şi în ipostaza de 
modelator al textului: a citi cuiva cu voce tare înseamnă nu 
doar a intermedia textul, ci şi a pune în valoare povestea 
cititorului (şi, de ce nu, a cititului în sine). Das Vorlesen 
ipostaziază pe lectorul deopotrivă conţinut şi făuritor de 
text.

Modelul de cititor-performer îl voi recupera aici – 
în chip paradoxal pentru o lucrare ce se vrea aplicaţie de 
teorie literară – din două romane care, dincolo de orice 
ficţionalizare, problematizează tocmai postura de cititor de 
tip Vorleser: pe de o parte, romanul lui Bernhard Schlink 
– Der Vorleser, iar pe de altă parte, romanul lui Raymond 
Jean – La lectrice. Considerând metoda sistematizată de 
Paul Cornea pentru a defini tipurile de lector, ar trebui, mai 
înainte de toate, să avem în vedere postura de lector înscris: 
cititorul care serveşte aici drept model pentru Vorleser este, 
mai înainte de toate, protagonist al celor două romane. Şi 
cu toate acestea, dacă citim cu atenţie descrierea pe care 
o face Paul Cornea, nu este pe deplin corect a considera 
pe Michael Berg şi pe Marie-Constance G. drept „simpli” 
lectori înscrişi, pentru că ei, spre deosebire de ipostaza 
teoretizată amintită, îşi conştientizează funcţia pe care 
o împlinesc în actul lecturii. Să vedem cum este descris 
lectorul înscris: el „apare adesea sub forma personajului care 
găseşte ori publică un manuscris, citindu-l şi comentându-l 
în faţa noastră ori odată cu noi: e Serenus Zeitbloom din 
Doktor Faustus [...]. Lectorul înscris tematizează anumite 
posibilităţi ale lectorului virtual, uneori are funcţia de a 
devansa reacţiile receptorului şi, în felul acesta, de a-i 
orienta lectura.”2 După cum vom vedea mai târziu, cei 
doi protagonişti pomeniţi mai sus se înscriu perfect în cea 
de a doua parte a descrierii; ceea ce îi îndepărtează însă 
de modelul cititorului înscris este faptul că manifestă o 
conştiinţă de sine ca instanţă a actului lecturii: ei citesc 
texte pe care le aleg în urma unei judecăţi apropiate in 
nuce criticii literare şi practică lectura conştienţi fiind că 
dau glas unui text ficţional ales, iar nu unui fapt de viaţă 
cu implicări directe în economia evenimentelor din lumea 
ficţională în care e proiectat actul lecturii. După cum am 
subliniat deja în citatul din Introducere..., lectorul înscris 
nu a fost gândit ca persoană care mijloceşte un text unei alte 
persoane, suprapunând palierului la care se produce lectura 
un nou nivel de ficţiune, ci doar ca personaj care acţionează 
în virtutea evenimentelor imaginate pe un singur palier 
ficţional. El găseşte sau publică un text gata scris: îi este 
străină deci intenţia de a opera vreo selecţie în corpul de text 
pe care îl pune în lumină. Singurul mod în care se apleacă 
asupra acestui text descoperit este acela al comentariului: 
comentariu care nu va fi niciodată perceput altfel decât ca o 
intervenţie străină de alcătuirea iniţială a textului. Ceea ce 
nu se întâmplă şi în cazul Cititoarei: aici, cititoarea care dă 
glas textului se poate ascunde în spatele lui, substituinde-
se cititorului virtual, în aşa fel încât generează o nouă 
potenţialitate semantică, reproducând ascultătorului un 
text diferit de cel care ar fi fost perceput în corpul literei, 
iar nu în cel al sunetului performat acum. Pentru ilustrarea 
acestei alunecări din postura de simplu reproducător al 
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textului – sau, în cel mai bun caz prevăzut pentru tipul 
lectorului înscris, de comentator extern – spre postura de 
modelator al textului, grăitor este următorul pasaj: „După 
câtva timp, povestea pare să-şi facă efectul. Da, ascultă! Nu 
citesc degeaba. Citesc pentru ceva anume. S-ar părea chiar 
că cel mai mic cuvânt pe care îl pronunţ este înregistrat de 
Eric ca de acul sensibil al unui seismograf. Da, un cutremur 
secret, captat cu o extraordinară precizie: aşa este atenţia 
lui pentru acest text, după părerea mea, mai degrabă plat, al 
micului maestru Maupassant, dar care vorbeşte de lucruri 
scânteietoare şi strălucitoare. Şi nu e important cum au fost 
scrise, ci cum ies din gura mea, din trupul meu. Tot aşa cum 
era important că dansau în ochii mei, acolo în şură, între 
paie, când ploaia cădea afară.”3 (s.n.) De altfel, acest pasaj 
este demonstrativ şi pentru permanenta oscilaţie pe care 
am enunţat-o în titlul acestei lucrări şi pe care o generează 
actul cititului cu voce tare pentru un ascultător: cititorul nu 
doar că tinde să se strecoare în postura de lector in fabula 
concretizat, ci, simultan, îşi lasă descoperită în actul citirii 
acea fabula personală. În fragmentul amintit, protagonista 
citeşte unui băiat o povestire, imprimând textului un 
caracter fascinant care, la o privire critică, lucidă, nu 
aparţine scriiturii, dar care prinde viaţă în prezentul act de 
Vorlesen tocmai prin reconstituirea unei trecute experienţe 
de lectură – personală – a aceluiaşi text. 

În altă ordine de idei, acest cititor-performer 
ipostaziat de actul de Vorlesen nu este de recunoscut pe 
deplin nici din modelul de cititor real, „dotat cu o identitate 
socio-culturală precisă, cel care citeşte efectiv textul (fie 
că i-a fost ori nu destinat), performându-l şi evaluându-l în 
funcţie de cunoştinţe, predispoziţii, interese, circumstanţe”.4 
Înainte de a dezvolta această idee, notez faptul că modelul de 
cititor-performer, deşi recuperat aici dintr-un text ficţional, 
este perfect compatibil cu realizarea lui concretă: cele două 
romane alese ilustrează cu acurateţe actul de Vorlesen, 
ficţiunea fiind recuperabilă nu din felul în care acesta este 
practicat, ci din paliere precum construcţia personajelor, 
evenimente ş.a.m.d. Ceea ce se întrevede ca structură a 
cititului cu voce tare proiectat în lumea ficţională rămâne 
valabil şi în lumea în care funcţionează cititorul empiric 
schiţat în Introducere. Revenind la această ultimă ipostază 
a lectorului, iarăşi ar trebui să notăm o compatibilitate doar 
parţială cu postura de Vorleser. Aceasta, tocmai din cauza 
chipului mai sus amintit, în care cititorului-performer îi 
este foarte uşor de a trece în spatele mecanismului textual 
– gest imposibil de asociat lectorului real, pentru care, 
„dincolo de inadvertenţele (posibile) ale comprehensiunii, 
trebuie ţinut cont de fenomenele de proiecţie, de conotaţiile 
personale, de caracterul idiosincratic al asociaţiilor.”5 Cu 
alte cuvinte, deşi tinzând la o intuire cât mai completă a 
potenţialităţilor semantice ale textului, lectorul empiric 
nu va recupera niciodată ipostaza de lector in fabula, 
căruia cititorul de tip Vorleser i se poate totuşi substitui. 
Aici trebuie însă semnalizat un detaliu crucial, şi anume 
acela că substituirea amintită poate fi recuperată doar din 
perspectiva ascultătorului. Doar pentru destinatarul actului 
de lectură cu voce tare cititorul-performer se acordează 
cititorului virtual – acelui „construct abstract cu rolul de a 
prestructura potenţialităţile semantice ale textului”6. Doar 
pentru ascultător cititorul virtual împrumută calităţile 
cititorului care dă glas textului. Altfel, privit din afara 
lanţului tripartit cititor-text-ascultător7, cititorul-performer 
rămâne, în raport cu acel lector in fabula, la aceeaşi distanţă 
la care se află şi lectorul empiric. 

În acest punct, unde am identificat zona de 
suprapunere a celor două ipostaze de cititor, este de urmărit 
şi felul în care Vorleser-ul îndeplineşte funcţiile lectorului 
identificate de Paul Cornea drept funcţia performativă, 
evaluativă şi de cooperare. Cea din urmă, înţeleasă drept 
rezultanta celorlalte două şi materializată în încercarea 
autorului de a-şi adapta textul la destinatar, vizează, aşadar, 
un orizont de aşteptare. Cu toate acestea, numirea ei ca o 
funcţie autonomă de cooperare a lectorului nu îmi pare deplin 
îndreptăţită, întrucât principiul activ în exersarea acesteia nu 
revine lectorului, ci mai degrabă autorului care trebuie să-
şi acordeze scrierea la orizontul de aşteptare al cititorului, 
oricum determinat de experienţe estetice anterioare. În ce 
priveşte exersarea celei dintâi funcţii a lectorului, cea de 
performare, aceasta se realizează în măsura în care lectorul 
îşi îndeplineşte „sarcina de a înţelege, de a afla ce vor să 
spună semnificanţii, ceea ce se traduce prin decodificarea 
semnelor şi interpretarea lor”. Acest demers se apropie de 
ceea ce descrie încercarea lectorului empiric de a se apropia 
de cel virtual. Şi totuşi, acest joc nu-i este indispensabil 
cititorului de tip Vorleser în momentul în care performează 
pentru ascultător, cu excepţia cazurilor când citeşte pentru 
prima oară un text (impropriu spus „prima oară”, căci 
ştim prea bine drumul către o poetică a relecturii). Este 
experienţa pe care o trăieşte protagonistul romanului 
Cititorul la citirea romanului Război şi pace: lectură care, 
nemaitonalizând cărţi deja cunoscute lui Michael Berg, este 
evocată ca şi cum cititorul şi ascultătoarea lui ar fi făcut 
lunga călătorie împreună.

Mult mai numeroase şi mai felurite sunt însă cazurile 
în care este exercitată acea funcţie evaluativă pe care o 
teoretizează Paul Cornea: cititorului îi revine funcţia „de a 
lua atitudine faţă de textul pe care-l performează, din punct 
de vedere afectiv [...] şi axiologic”, „în parte inconştient 
ori semiconştient, în parte lucid [...]”. Două aspecte sunt 
de subliniat în acest caz. Mai întâi, acela că în fragmentul 
citat, prin performarea textului, este actualizată funcţia 
de interpretare a textului, iar nu cea în sensul restrâns la 
care ne trimite actul de Vorlesen. Poziţia critică faţă de 
text nu este luată însă de cititorul-performer în momentul 
care îl consacră – acela al intonării textului -, ci în etapa 
premergătoare actului de Vorlesen: atunci, cititorul aplică o 
judecată critică pentru a opera o selecţie de text, cu scopul 
de a găsi o lectură potrivită auditoriului.

Cel de-al doilea aspect al modelului prezentat în 
Introducere, pe care voiam să-l evidenţiez ca realizare 
particulară în cazul lecturii de tip Vorlesen, este gradul 
de conştientizare a exercitării funcţiei evaluative. Pentru 
lectorul general ilustrat de Paul Cornea, acest grad poate 
evolua pe o scară de la inconştienţă până la luciditate 
deplină. În cazul cititorului problematizat aici, funcţia 
evaluativă în cadrul actului citirii cu glas tare a textului 
se realizează cu grad maxim de luciditate. Dacă până în 
momentul performării cu glas tare a textului, cititorul nu era 
conştient de anumite valenţe ale textului, în momentul în 
care din lector obişnuit devine Vorleser pentru un oarecare 
auditoriu, conştientizarea acelor valori trecute până atunci 
cu vederea devine inerentă. Iar aceasta se produce mai cu 
seamă în urma interacţiunii dintre cititorul-performer cu 
ascultătorul: cel dintâi urmăreşte reacţiile celui din urmă. 
În acest chip notează naratorul din Cititorul, observând 
reacţiile ascultătoarei sale – complet neavizată, aproape 
de acea lectură virginală (realizată aici intermediat) pe 
care Matei Călinescu o găsea aproape utopică: „am fost 
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uluit câtă literatură mai veche se poate citi într-adevăr de 
parcă ar fi actuală, iar cine nu are habar de istorie poate cu 
atât mai mult să vadă în modul de existenţă din timpurile 
trecute pur şi simplu modul de existenţă al unor spaţii mai 
îndepărtate.”8

Odată ce am ajuns la amintirea relaţiei dintre 
cititorul-performer şi ascultător, ar fi de amintit chipul în 
care textul intonat constituie între aceştia acelaşi tip de 
legătură ca cea dintre autorul şi cititorul empiric: labilă 
şi iluzorie cel mai probabil (în niciun caz de prins într-o 
formulă teoretică fixă, general valabilă), precum scrie şi 
protagonistul proiectat de Schlink: „aveam sentimentul că 
ea putea să fie pentru mine ceea ce era numai la o distanţă 
reală”. Aşa cum creşte şi textul scris între autor şi lectorul 
empiric – mai cu seamă prin mijlocirea unui lector in fabula, 
tot aşa devine şi das Vorlesen pentru cititor şi ascultătoare 
unicul mijloc de comunicare: „să-i citesc pe casete era 
felul meu de a-i vorbi, de a sta de vorbă cu ea.” Această 
punte între cititorul-performer şi ascultător are însă şi o altă 
latură a unui contact direct, mult mai uşor perceptibil decât 
cel semnalat până acum în jocul din romanul lui Schlink, 
în care protagonistul Vorleser reconsidera critic textele 
citite în funcţie de impresiile de lectură ale ascultătoarei 
inocente.9 Să privim, în acest sens, contactul dintre instanţa 
cititorului-performer şi ascultător din romanul Cititoarea: 
aici este inserat un pasaj în care cititoarea, în timpul lecturii 
cu glas tare, revine asupra textului citit, întrebându-şi 
ascultătorul dacă ştie sensul unui cuvânt sau al altuia. În 
acest sens, cititoarea funcţionează pentru receptor întocmai 
ca o instanţă textuală cu funcţie semnalizatoare care îmbie 
la o explicită relectură prin reconsiderarea unor termeni... 
cheie (termeni percepuţi doar de ascultător – receptorul 
„secundar” al textului scris – drept fiind „cheie”; în planul 
realităţii în care se efectuează das Vorlesen, aceşti termeni 
devin semnalizatori doar în urma unui demers... cooperativ 
al cititoarei). 

Cu ultimele italice din paragraful anterior am putea 
să ne oprim – şi din scris, şi din citit – şi să privim puţin în 
urma textului – de data aceasta, a textului prezent. Dacă 
am face asta, am observa cum problematizarea cititorului 
ca Vorleser se împotriveşte cumva unei circumscrieri 
teoretice, se aşază în acele spaţii unde ipostazele teoretizate 
ale cititorului se suprapun.  Lectorul care dă glas textului 
se profilează cumva într-un punct de fugă al teoriei 
lecturii sistematizate de Paul Cornea. Într-un fel, asigură o 
dinamică a conceptelor din Introducere în teoria lecturii şi 
îmbie la o viitoare reaşezare a lor. Aşa cum lectura cu glas 
tare se împotrivea la Schlink uitării textului, imprimându-l, 
dimpotrivă, în memorie şi revenind deci la idealul textului 
însuşit şi performat prin rostire pentru care opta Platon,10 tot 
aşa conceptul de cititor-performer pare că îşi asigură prin 
natura sa proteică, pentru moment, permanenţa în reflecţia 
teoretică asupra lectorului.

_____
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Ioana BUHNILĂ

Paul Cornea: două ipostaze 
contemporane ale lectorului

In this paper, my attempt is to realize a parallel 
between the virtual reader and the real/empirical reader 
starting from the opinions of the literary critic Paul 
Cornea and extending the analysis to the condition that the 
lecturer has achieved today. Therefore, I plan to analyze 
the contemporary changes underwent by the instance of 
the reader, taking into consideration the expansion and the 
supremacy of the Internet in today’s world. I will point out 
the implications regarding the identity of the reader, taking 
into consideration that at the time Paul Cornea wrote his 
book, Introduction to the theory of reading, Internet did 
not influence reality. As an example of the current status 
of the reader, I am taking into consideration reading as 
an electronic experience, as it is presented in Simona 
Popescu’s book, Rubik – an experimental novel written by 
29 different authors, who were, at first, readers. In this 
context, I plan to demonstrate that the reader switches 
places with the writer and we begin questioning ourselves 
about the position the reader will occupy in the future. 

Key words: lecturer, virtual lecturer, real lecturer, 
Internet, electronic reading
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În această lucrare îmi propun să analizez relaţia 
dintre lectorul virtual/ model (după Umberto Eco) şi 
lectorul real/ empiric pornind de la afirmaţiile pe care le 
face criticul literar Paul Cornea în studiul său Introducere 
în teoria lecturii, extinzând analiza până la surprinderea 
condiţiei de astăzi a lectorului. Am ales să problematizez 
tema lectorului şi nu alte subiecte mai solid validate de 
criticii literari precum textul, contextul, comprehensiunea 
sau interpretarea pentru că, în fond, cu toţii suntem, mai 
întâi, lectori – mai mult sau mai puţin avizaţi, mai mult sau 
mai puţin interesaţi. În actul lecturii, fiecare dintre noi îşi 
aduce contribuţia de lector empiric la clădirea spectrului 
lectorului virtual. Sau procesul are loc în direcţia inversă? 
Proiecţia ideală a cititorului, imaginată şi dorită de scriitor, 
se transmite total sau parţial cititorului aflat în realitatea 
concretă cu cartea în mână? – mai corect spus cu textul 
în faţa ochilor, căci instituţia cărţii este, după cum bine 
ştim, tot mai mult înlocuită de variantele sale electronice. 
Revenind la acest transplant de trăsături între lectorul ca 
individ concret şi lectorul ca instanţă idealizată, lucrarea de 
faţă urmăreşte să analizeze în ce măsură unul influenţează 
pe celălalt.

Înainte de a jongla cu subiecte atât de complexe, 
voi realiza un portret al cititorului văzut din perspectiva 
teoriei receptării, pornind de la premisa stipulată de Paul 
Cornea, aceea a indispensabilităţii lectorului. Nimic mai 
adevărat decât această validare a textului de prezenţa 
cititorului, căci, în absenţa acestuia, textul rămâne doar 
o virtualitate, un suport material al unei încărcături 
simbolice. Lectorul, afirmă criticul, are rolul de a înţelege, 
de a decodifica semnele şi de a le interpreta, fiind „un 
subiect dotat cu iniţiativă şi capacitate opţională”. Pornind 
de la aceste teorii, Ioan Fărmuş, în cartea Privind înapoi, 
cititorul, defineşte lectorul din prisma ficţionalizării 
acestuia. El susţine că este necesară luarea în considerare a 
gradului de ficţionalizare a cititorului, căci astfel punem în 
evidenţă natura ambivalentă a conceptului de lector, care 
poate fi perceput ca „persoană”, „ funcţie”, „competenţă”, 
„strategie textuală” etc., ca trăitor în ficţiune şi în istorie. 
Prin aceasta, trimiterea la cele două tipuri de lector 
menţionate la început (cel virtual şi cel real) este evidentă. 

Lectorul virtual este definit de Paul Cornea ca „un 
personaj născocit, foarte competent şi, în acelaşi timp, 
foarte cooperativ, care aparţine în esenţă structurii textuale 
însăşi”. Aşadar, avem de-a face cu un „construct” idealizat, 
o natură spectrală, textuală, care îşi asumă rolul de 
proiecţie a năzuinţelor şi aspiraţiilor auctoriale. El devine 
o „marionetă inteligentă” care îşi serveşte cu obedienţă 
creatorul. O viziune diferită asupra lectorului virtual 
(implicit sau model) o are Umberto Eco. În studiul său, 
Lector in fabula, Umberto Eco defineşte cititorul model 
ca „un ansamblu de condiţii de succes stabilite în mod 
textual, care trebuie să fie satisfăcute pentru ca un text să 
fie deplin actualizat în conţinutul său potenţial”. Aşadar, 
lectorul virtual devine un instrument analitic ce poate 
oferi accesul la un semnificat ultim, o reţetă ce asigură 
interpretarea corectă a textului. Viziunea este diferită de 
cea a lui Paul Cornea prin aceea că pune mai mult accent 
pe latura funcţională a lectorului model, pe modul în care 
trebuie construit acesta, punctând importanţa compoziţiei 
sale interne.

Lectorul empiric, după definiţia dată de Paul 
Cornea, este „cititorul propriu-zis, dotat cu o identitate 
socio-culturală precisă, cel care citeşte efectiv textul (fie 

că i-a fost ori nu destinat) performîndu-l şi evaluîndu-l în 
funcţie de cunoştinţe, predispoziţii, interese, circumstanţe”. 
Acest tip de lector interesează în cadrul studiului teoriei 
receptării în măsura în care acesta este inter-relaţionat cu 
cititorul virtual. Însă trebuie să ne întrebăm care este felul 
relaţiei dintre cele două entităţi: este ea de adversitate sau 
de complementaritate? Deşi au trăsături opuse precum 
concreteţe/ficţiune, eterogenitate/unicitate, instanţă socio-
istorică/instanţă textuală, lectorul real este determinat 
parţial de lectorul virtual şi viceversa. Lectorul model 
influenţează cititorul din realitatea concretă, îi oferă varianta 
de lectură şi interpretare dezirabilă. Bineînţeles că această 
influenţă este relativă, întrucât eterogenitatea imensei 
mase de cititori fragmentează legătura dintre aşteptările 
instanţei auctoriale deghizate în substanţa lectorului virtual 
şi rezultatele efective ale lecturii individului – acel individ 
real, concret, important pentru cercetările sociologice şi 
psihologice, parte componentă a masei de cititori autorizaţi 
sau elementari. Lectorul real este dificil de stăpânit din 
cauza eterogenităţii acestei entităţi colective, o lipsă 
de omogeneitate care se dezvoltă vertiginos în ultimii 
ani, odată cu răspândirea Internetului. Influenţa acestui 
mijloc de comunicare şi, în cele din urmă, de existenţă, 
duce la instaurarea unei globalizări în ascensiune, a unei 
multiculturalităţi copleşitoare pentru orice producător de 
text literar. 

Observând de timpuriu acest fenomen, în 
„Prefaţa” la ediţia a doua a lucrării Introducere în teoria 
lecturii apărută în 1998, Paul Cornea aduce completări 
actualizate în legătură cu amplasarea în realitatea concretă 
a condiţiei lecturii şi a lectorului. Ştiind că noile schimbări 
tehnologice şi informatice vor influenţa puternic omul în 
general, iar odată cu el şi domeniul receptării literaturii, 
criticul punctează anumite aspecte pe care el le considera 
importante în acei ani: puterea de influenţă a televizorului, 
apariţia inteligenţei artificiale, a lecturii electronice, a 
bibliotecilor virtuale. Paul Cornea pune problema relaţiei 
ce se instituie între maşinăria electronică (inteligenţa 
artificială) şi creierul uman. El se întreabă dacă se poate 
ajunge la o egalitate între cele două vizând domeniul 
studiului său, lectura literară. Criticul contestă această 
posibilitate, argumentând faptul că semnificaţia celor mai 
multe cuvinte dintr-un text literar depinde de contextul 
enunţurilor şi de fiecare experienţă de lectură în parte – 
backgroundul social şi cultural al cititorului duce spre o 
lectură individualizată, spre o înţelegere particulară a 
sensului textului, ajungându-se astfel la o interpretare 
unică marcată de personalitatea lectorului real.

Astăzi, după mai bine de 15 ani de la momentul 
redactării opiniilor sale, schimbările spectaculoase 
descrise de Paul Cornea au trecut de stadiul de ameninţare, 
devenind realităţi asumate în societate care au modificat 
adânc natura umană. Lectura electronică, accesul la 
informaţii de orice fel, acea multiculturalitate debordantă 
de care vorbeam mai sus, au devenit parte integrantă a 
lectorului empiric. În acest caz, în ce direcţie va merge 
instanţa lectorului virtual? Căci vrând-nevrând, scriitorul, 
devenit „redactor” al unor texte literare postmoderne 
trebuie să se raporteze parţial la lectorul real al prezentului 
şi parţial la acel lector al viitorului. Statutul de astăzi al 
cititorului ne promite o gamă largă de posibile instanţe. O 
variantă interesantă este reprezentată de acele experienţe 
de literatură electronică care propun angajarea reală a 
lectorului în procesul de producere de text – (de)păşire a 
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condiţiei lectorului în stadiul de autor de text. Un astfel de 
experiment este cartea Simonei Popescu, Rubik, apărută în 
2008. În acest roman, autoarea (dar şi acest statut suferă 
o redefinire) construieşte, împreună cu 28 de studenţi, o 
naraţiune complexă în care statutul de lector îl are drept 
consecinţă pe cel de autor – un roman despre prietenie 
construit din contribuţia cititorului care are posibilitatea de 
a adăuga text. Iniţial există un lector virtual, dar modelul se 
modifică în funcţie de fiecare autor-cititor în parte; la final, 
lectorul virtual nu mai este o simplă proiecţie a intenţiilor 
interpretative ale autorului ca la Paul Cornea, ci devine 
un caleidoscop de intenţii auctoriale, deoarece conţine în 
profilul său toate aşteptările tuturor lectorilor/autorilor care 
au participat la proiect. Chiar dacă teoria este limitată la 
proiectele comune ale literaturii electronice, situaţia este 
oarecum similară, în raport cu aproape orice text existent 
online – fiecare text propune posibilitatea de a fi modificat 
(de altfel, şi Simona Popescu a specificat că romanul Rubik 
ar fi putut fi continuat prin intermediul Internetului). 

Profilul iniţial al lectorului virtual este în continuă 
expansiune, pentru că se îmbogăţeşte cu fiecare experienţă 
a lecturii. În consecinţă, nu mai putem vorbi despre un 
lector model, singular, care să fie etalon pentru cititorul 
real, ci despre o reţea de relaţii cu acţiune reciprocă între 
lectorii virtuali şi cei empirici. Aceştia ajung să facă 
schimb de identităţi, să se influenţeze şi să se determine 
unul pe celălalt, dar au şi şansa de a-şi legitima propria 
personalitate, aşa cum se întâmplă cu cei 29 de lectori-
autori ai romanului experimental Rubik. Aşadar, lectura 
electronică despre care vorbea Paul Cornea încă din a 
doua Prefaţă a studiului său şi-a dezvoltat astăzi într-un 
mod ingenios unicitatea, lărgind sfera de manifestare a 
lectorului în cadrul textului, acordându-i posibilitatea de a 
fi, în acelaşi timp, atât autor cât şi cititor.

Revenind însă la lectura tradiţională, este interesant 
să luăm în considerare şi teoria pe care o prezintă Ioan 
Fărmuş în studiul său despre statutul cititorului, pornind 
de la afirmaţiile criticilor Paul Cornea şi Matei Călinescu. 
Încercând să realizeze o caracterizare a lectorului virtual 
al prezentului, Fărmuş alege să se raporteze la Levantul 
lui Mircea Cărtărescu. La Cărtărescu, lectorul devine 
hedonistul şi (re)cititorul. Scriitorul postmodernist îşi 
atrage cititorii prin apelul la ceea ce Roland Barthes numea 
„plăcerea textului”. Fărmuş preia teoria (re)lecturii de la 
criticul literar Matei Călinescu şi conchide că „aparatul 
seducător” cărtărescian promovează plăcerea (re)lecturii – 
după cum afirmă şi Matei Călinescu, „doar în jocul complex 
al recitirii pot fi descoperite multiplicitatea şi, într-adevăr, 
«infinitatea» textului”. Această stare euforică este legată de 
plăcerea estetică propusă de poemul Levantul, potenţată 
de o plăcere a recunoaşterii (cititorul empiric are şansa 
de a reciti mari opere literare din istoria literaturii române 
prin intermediul limbajului care parodiază diferite stiluri 
consacrate). Matei Călinescu susţine această ideologie a 
plăcerii lecturii: „cea mai simplă definiţie a lecturii bune 
(literare) pare să fie şi cea mai hedonistă. Lectura bună este 
aceea care produce maximum de plăcere”. În concluzie, 
soluţia oferită de Ioan Fărmuş în ceea ce priveşte clarificarea 
poziţiei lectorului într-o accepţiune mai a prezentului, este 
cea oferită de Levantul lui Mircea Cărtărescu, şi anume de 
existenţa unui cititor hedonist şi a unui (Re)Cititor – „imagini 
complementare ale unui lector devenit, aşa cum ne rezervă 
finalul epopeii, Cetăţean al Textului cu drepturi depline”. 
Criticul, inspirat de Matei Călinescu, face apologia (re)

lecturii care este întotdeauna intertextuală, căci aceasta se 
află la baza procesului receptării în literatura postmodernă. 
Mai mult, acesta nu uită să precizeze că singura formă de 
gratificare a (re)lecturii şi, aş completa eu, a (re)cititorului 
este plăcerea estetică. Sintetizând problematica dezbătută 
în lucrarea de faţă, subliniem ideea că relaţia dintre cele 
două instanţe ale lectorului (virtual şi empiric) este una de 
influenţare reciprocă, iar mai nou, în cadrul experimentului 
de literatură electronică, întâlnim chiar o schimbare de 
identităţi între lector şi autor. Întrebarea care rămâne 
este cum va fi cititorul de mâine, supus tot mai mult 
influenţei copleşitoare a Internetului şi a globalizării pe 
care acesta o presupune? Putem extrapola şi concluziona 
că intertextualitatea obligatorie de care vorbeşte Matei 
Călinescu va depăşi inevitabil graniţa literaturii şi culturii 
române şi va deveni o exorbitantă intertextualitate şi 
interculturalitate mondială. Continuând modelul oferit de 
romanul Rubik al Simonei Popescu, instanţa lectorului va 
avea o influenţă directă asupra textului citit, modificându-l, 
impregnându-i frânturi din personalitatea sa. În această 
situaţie cred că lectorul va ajunge să dezvolte o altă natură 
a sa, cu mult mai caleidoscopică şi mai imprevizibilă.
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Christian MORARU

Mircea Martin: Loialitatea – Un mode 
d’emploi        

 … autenticitatea este cel mai bine înţeleasă 
prin raportarea la sensuri şi valori care o transcend. A 
fi autentic presupune afirmarea diferenţei faţă de ceilalţi, 
fără însă a absolutiza.

Nu cred că o definire a autenticităţii în 
termenii lui Rousseau, ca opoziţie a socialului, respectiv 
a artificialului  mai este valabilă. Sinele „natural” 
– presupus izolat, auto-suficient şi un deţinător unic al 
adevărului – nu are nimic de-a face cu autenticitatea. 
Cum o văd, autenticitatea este naturaleţe ce presupune 
existenţa Celuilalt – Mircea Martin, Dicţiunea Ideilor.

O posibilă clasificare a criticilor şi, mai general, 
a autorilor, în orice cultură, s-ar putea reduce la două 
tipologii de bază: paradigmatică şi tranziţională. E de la 
sine înţeles că în practica cultural–istorică, niciuna dintre 
acestea două nu sunt cu adevărat pure. Convergenţele 
sunt frecvente, substanţiale şi uneori derutante. Cu toate 
acestea, distincţia are o importantă valoare euristică. 
Astfel, prima categorie este caracteristică unui anumit 
curent, mişcare sau model literar. Mai greu de descris, 
a doua este mai fluidă şi traversează aceste perioade, 

colocviu despre doi critici: paul cornea - mircea martin



60

trenduri şi categorii. Dacă una este paradigmatică, cealaltă 
este transparadigmatică. Cu alte cuvinte, general vorbind, 
una stabilizează si configurează lucrurile, contribuind la 
structurarea lor ca embleme definitorii pentru anumite 
segmente, direcţii şi şcoli istorice separate (sau cel puţin 
percepute în acest mod), pe câtă vreme cealaltă asigură 
un minimum de continuitate printre elemente formale, 
orientări şi asocieri estetice, ideologii şi periodizări ce sunt 
distincte şi, nu de puţine ori, divergente.

Ceea ce aş vrea sa sugerez aici este că, pe termen 
lung, adevărata provocare pentru o cultura nu este aceea de 
a produce autori sau, mai aproape de argumentaţia mea, 
critici ce aparţin şi activează mai ales în interiorul unei 
direcţii sau a unei perioade determinate. În schimb, proba 
reala este formarea de pasionaţi ai cercetării literare capabili 
de mişcarea cu uşurinţă printre diferitele epoci şi forme 
culturale, cât şi cultivarea teoreticienilor şi a criticilor care 
posedă atât capacitatea, cât şi dorinţa (cu toate dificultăţile 
implicite) de a adopta perspective inedite asupra literaturii, 
gândind inovator chiar şi după apusul zilelor de glorie şi 
al epuizării resurselor canoanelor propriilor generaţii. 
Altfel spus, acesta este testul construirii tradiţiei, de 
forjare şi de susţinere a istoriei culturale pe parcursul unui 
timp ce depăşeşte în anvergură una sau două generaţii. 
Prima tipologie de critici rămâne blocată în propriul timp 
asemenea insectelor colorate prezervate într-un chihlimbar 
al circumstanţelor. Destul de rar într-un mediu cultural, al 
doilea tip de critici trăieşte atât in momentul prezent, cât şi 
în acel moment ca si cum acesta ar fi trecut, ar fi devenit 
istorie, pentru că aceşti critici au semănat deja în prezentul 
lor zgomotos seminţele abordărilor şi ale generaţiilor 
viitoare. 

Dacă ceea ce am spus are sens, aşa cum cred de 
altfel, atunci aş dori de asemenea să afirm despre Mircea 
Martin şi despre noua generaţie de critici români care s-a 
impus, încet dar sigur, in ultimul deceniu ceva comparabil cu 
ceea ce mulţi dintre noi am spus despre Nicolae Manolescu 
şi despre poeţii, prozatorii, şi, în oarecare măsura, despre 
criticii deja clasicei (sau clasicizatei) generaţii ’80: în 
special în a doua jumătate a carierei sale, după Călinescu 
şi complexele literaturii române, dar mai ales ulterior 
preluării conducerii cenaclului literar Universitas şi a 
cercului de teoria literaturii de la Universitatea Bucureşti, 
Martin a început, în mod direct şi indirect, pregătirea 
terenului pentru generaţia sau grupul de critici care în 
prezent ocupă un loc central în cultura română1. Acest grup 
include personalităţi in jur 30-40 de ani, recunoscute sau în 
plină afirmare, de la Caius Dobrescu, Andrei Terian, Paul 
Cernat, Carmen Muşat, Alexandru Matei, Andrei Bodiu 
şi Adrian Lăcătuş la Mihaela Ursa, Oana Strugaru, Alex 
Goldiş, Crina Bud şi Bianca Burţa-Cernat, şi lista ar putea 
continua. Aproape fără excepţie doctori şi universitari 
(întotdeauna un semn bun), aceşti Young Turks sunt în 
mod cert talentaţi şi culţi, scriu bine, nu iau, ca să zic aşa, 
prizonieri (alt semn bun) şi apreciază o dispută animată în 
jurul problemelor etern spinoase ale “valorii”, conştienţi 
fiind de existenţa canoanelor (nu a canonului), pe care le 
tratează ca pe nişte constructe cultural-istorice şi ideologice. 
La fel de important, aceştia refuză „impresionismul”, 
gustă subiecte controversate şi cred în metodologie fără 
a fi obsedaţi de ea. Având o perspectivă comparatistă, 
ei studiază literatura română în mod adecvat, probabil 
singura modalitate viabilă pentru secolul XXI, astfel 
realizând ceea ce am numit “literatură română comparată”, 

respectiv “exportarea” literaturii autohtone prin plasarea ei 
într-un context geopolitic-economic şi prin publicarea în 
locuri mai puţin eseistice decât nostimele reviste la modă, 
gen Dilema şi 22, unde editorialele pe o coloană şi alte 
“impresii” de acelaşi calibru sunt oferite cititorilor drept 
analize serioase. Fraza anterioară conţine, desigur, o aluzie 
la inovatoarea şi controversata carte din 2013 a lui Terian, 
Critica de Export, dar referinţa mai generală a principiilor 
ce stau la baza acestor observaţii este de fapt articolul 
său din mai 2014, „Sfârşit de partidă,” unde susţine că 
„recentele polemici din presa noastră literară indică nu atât 
o luptă între generaţii, cât sfârşitul iminent al unui sistem 
care a dominat critica românească în ultima sută de ani”.2

Respectivul sistem nu a fost întotdeauna şi în 
mod hegemonic “estetic-impresionist”, cum îl numeşte 
pe bună dreptate Terian. Dar el a devenit astfel odată cu 
Generaţia 60, şi a rămas aşa timp de o jumătate de secol. Cu 
siguranţă, atât Manolescu cât şi Martin, biologic şi nu doar, 
fac parte din această generaţie. În spiritul celor afirmate 
până acum, două lucruri par să îi diferenţieze totuşi. 
Întîi şi întîi, primul este considerabil mai paradigmatic 
decât cel din urmă. În al doilea rând, dar în legătură cu 
această afirmaţie, Manolescu revine, tot mai mult de-a 
lungul timpului, la estetica şi politica culturală a propriei 
generaţii, în timp ce Martin se dovedeşte în mod repetat 
capabil de reîmprospătare şi reînnoire epistemologică, 
de a privi înainte si a avansa in noi teritorii. În cele mai 
mari şi cu siguranţă incontestabile realizări, Manolescu 
trăieşte drama unei culturi critice si a unui întreg “sistem” 
închise în ele însele şi a unor elite de asemenea în mod 
simptomatic auto-absorbite; lui Martin, în schimb, îi place 
sa descopere lucruri noi, iar asemenea descoperiri iau la el 
forma unei datorii morale. El se bucura sincer de prezenţa 
celorlalţi, învăţând despre ei şi despre realizările lor, şi 
ştie că autenticitatea—ceea ce numim „a fi tu însuţi”—
este o problemă relaţională pentru că, oricât de ciudat ar 
suna, ea depinde de fiinţarea cu celălalt, de intensitatea şi 
calitatea acelei comuniuni. Deloc surprinzător, Manolescu 
devine din ce în ce în ce mai “conservator” din punct de 
vedere estetic, mai ales după 1989 (un paradox ce va fi 
explicat de viitorii critici şi istorici literari, fără îndoială), 
iar distanţa dintre poziţia sa şi cea a foştilor săi protégées 
şi învăţăcei se extinde în consecinţă. Martin însă avansează 
continuu. El se distanţează cu aplomb şi spirit critic faţă 
de propria generaţie şi, în acest fel, într-o oarecare măsură 
avansează dincolo de sine însuşi, evadând din crisalida 
ideologică a perioadei 1960-1980 şi îndreptându-se într-o 
direcţie care din punct de vedere critic (metodologic) 
şi politic poate fi descrisă ca fiind cu adevărat liberală 
şi eficient îmbogăţită cu cele mai recente metodologii. 
Alături de un respect superb informat, dar, din nou, exigent 
pentru teorie şi istoria sa (veche sau nouă) şi de valorile 
extinse ale rigorii intelectuale, ale formei disciplinate şi 
ale raţionamentelor coerente (“dicţiunea” sau “articularea 
ideilor “), liberalismul lui Martin nu este unul al contextului 
politic (cum ar fi poziţia liberală adoptată de Manolescu la 
începutul anilor 90), ci unul universalist; nu o platformă 
politică şi tactică, ci o stare de spirit şi structură internă 
coerentă, un   “stil” în sensul lui Buffon, ca sa zic aşa. 

În economia acestui stil, una extrem de 
complexa, l’esprit de géometrie are in cele din urma o 
importanţă decisivă. Pascalianul esprit de finesse, de 
asemenea, se regăseşte în acest stil existenţial, intelectual 
şi formal (stilistic într-un sens tehnic-retoric), dar nu este 
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preponderent. Prefaţa ediţiei din 2004 a eseului Geometrie 
si fineţe este destul de clară în această privinţă.3 Nu mai 
puţin clar pentru comentatori este faptul că “geometrismul” 
practicat de Martin se extinde atât pe linia Tudor Vianu 
a criticii româneşti, una a cărei traiectorie raportată la 
“sistemul” dominant rămâne mai degrabă periferică, dar 
şi pe cea marcata de la critique de la conscience tipică 
Şcolii de la Geneva. Ambele acordă o importanţă majoră 
unei discipline intelectuale însoţite flexibil de erudiţie şi 
metodologie, precum şi rigorii, coerenţei, argumentelor 
dezvoltate cu meticulozitate, clarităţii expresiei şi, nu în 
cele din urmă, unui echilibru cu totul atipic, seriozităţii, 
decenţei şi civilităţii discursului şi comportamentului 
public.

Desigur, toate acestea se reduc la un “stil” 
recognoscibil, Martin fiind uşor identificabil in scris prin 
seria de paragrafe relativ scurte, textele sale decurgând 
potolit, conform unei logici care construieşte în jurul 
unei teze ce nu se sfieşte în a pune degetul pe paradoxal, 
contradictoriu şi aporetic. Dar ceea ce atinge cu adevărat 
această teză – şi ceea ce până la urma stilul lui Martin 
codifica – este un spaţiu al alterităţii şi o adevărată 
devoţiune pentru celălalt. Acest stil este autentic nu numai 
pentru că nimic din el nu este superfluu, ornamental, inexact 
sau neglijent (deşi Martin mi-a spus odată că scrie in mod 
deliberat cu scopul de a evita decorativul, inexactităţile, 
etc.), ci pentru că sarcina pe care si-o da programatic este 
de a capta stilul celuilalt, sistolele şi diastolele intelectuale 
ale cogito-ului scriitorului in discuţie.

Performanţa stilistică a criticului este, aşadar, o 
deontologie. După cum subliniază Martin în “manifesto-
ul” ce închide Dicţiunea ideilor, a scrie „bine” nu înseamnă 
a scrie “frumos”, ci a scrie “cu exactitate”4. Mai mult încă, 
a scrie frumos este, susţine acesta, o chestiune de precizie, 
o funcţie şi un indice al modestiei cu care ne investim 
meditaţiile şi retorica personală, proiecţia idiomului nostru 
în ceilalţi şi in propriile lor gânduri şi cuvinte. Scrisul 
frumos, cel care prezintă o anumită “dicţiune” nu este 
un mod de a-ţi cânta singur în strună, ci e loial – loial 
altuia. Nu aduce în prim plan similaritatea, dimpotrivă, 
oferă o identificare, dă mărturie, îl recunoaşte şi se dedică 
conturării intelectual-afective a lui sau a ei. Este, şi ar trebui 
să rămână, un concept nu numai “tare”, aşa cum Martin 
propune, ci chiar, în ciuda rădăcinilor sale moderniste, 
imperios, într-un timp în care un sistem critic vechi de 
un secol încă impune in Romania valori şi standarde nu 
doar diferite de cel in care criticul operează, ci şi depăşite 
istoric vorbind.5 Pentru Martin, nu mai puţin actuali sunt 
criticii său favoriţi—Marcel Raymond, Georges Poulet şi 
Jean Starobinsky în primul rând. Iar aceasta se datorează 
faptului ca operele lor subliniază în mod repetata o etică 
a formei, o “dicţiune” sau dispositio a ideilor care, ai 
senzaţia, pur si simplu nu pot lua alta formă în pagină, nu 
pot să nu se prezinte în forma în care ţi se înfăţişează decât 
cu riscul de a nu reprezenta obiectul discuţiei în chip total 
neadecvat.

Împinsă la extrem, dicţiunea atent, economic 
măsurată a acestor critici elimină schisma formă-conţinut. 
Nimic nu este sau nu trebuie să fie deplasat, prea mult sau 
prea puţin în acest stil critic-intelectual. În spaţiul exigent 
al unui asemenea stil nu poţi improviza si nu poţi acţiona 
cum se nimereşte. După cum observă Martin, 

„nimic nu este întâmplător în scrisul 
lor, totul e articulat şi  motivat, respirând rigoare 

intelectuală şi formală, fără ca  viaţa să lipsească şi 
fără ca multiplicitatea fiinţei şi a operei să fie sacrificate 
unei omogenizări forţate a cunoaşterii. Incongruenţa, 
încâlceala, întortocherea, flascul, mâlosul –  t o a t e 
aceste forme de improvizaţie, neglijenţă, confuzie sau 
lipsă de talent – de atâtea ori supărătoare la lectura altor 
critici – unii dintre ei chiar importanţi – sunt înlocuite aici 
de o limpiditate iradiantă. Admir la criticii «mei» puterea 
de a face din exegezele lor acte clare şi suverane. Ei pot fi 
oricând citiţi pentru ei înşişi, ca nişte adevăraţi scriitori.6

Ceea Martin descrie aici nu este atât o stare 
de fapt – cum este, cum arata scriitura lui Paul Valéry, 
realizările şi modurile ei de prezentare – ci mai mult un 
ideal-în-devenire. Scriitura a lui Valéry nu este lipsită 
de complicaţii, iar Martin, în Dicţiunea ideilor, insistă 
asupra “contradicţiilor” lui Valéry. Această scriitura cu 
siguranţă are neclarităţile şi inconsecvenţe sale. Ce este 
însă consecvent la Valéry, Raymond şi Martin însuşi 
este efortul constant de a atinge o impecabilă ordine a 
gândurilor şi de a oferi claritate formulărilor, de a aduce 
confuziile sub un control clarificator, de a nu face rabat la 
nimic si de a elimina neglijenţelor din gândire şi expresie. 
În acest spirit, “dicţiunea” este, încă o dată, o noţiune şi o 
practică aspiraţională, fiind mai degrabă normativă decât 
pur descriptivă – o utopie necesară a raţionamentului şi 
a scriiturii, precum şi un exerciţiu critic a cărui valoarea 
corectivă şi opoziţională e de apreciat intr-un “sistem” care 
tinde să valideze lucruri cu totul diferite. Dacă acest sistem 
îţi impune o anumită formulă, care, destul de înşelător, îţi dă 
senzaţia valorificării din plin a potenţialului şi a exprimării 
libere a “credinţelor” tale, a ceea ce eşti tu ca autor, critic 
şi fiinţă umană, atunci modelul critic al lui Martin oferă, 
într-adevăr, o “libertate dificilă”.7

Expresia, celebră de altfel, îi aparţine lui 
Emmanuel Levinas8. Pe scurt, ea sugerează că libertatea şi, 
împreună cu ea, ontologia (a fi tot ceea ce eşti şi ar trebui 
să fii) este o funcţie a eticii, care este de primă importanţă 
(ea vine înaintea ontologiei), pentru că Celalalt, majusculat 
de Levinas, este el însuşi o categorie de primă şi supremă 
importanţă. Un om este liber şi se „exprimă” cu adevărat, 
subliniază Martin, când în propria operă „izbuteşte să dea 
gândurilor sale cea mai exactă şi adecvată întruchipare 
în raport cu tema aleasă. Abia atunci se poate simţi cu 
adevărat liber, abia această libertate este una edificatoare, 
adică autentică.”9 Simultan o problemă ce vizează atât 
stilistica, cât şi etica, autenticitatea ne pune în legătură unii 
cu alţii, ne aduce împreună. Fiind extrem de copulativă, 
în interiorul arhitecturii etice, loialitatea faţă de noi înşine, 
de cine suntem “în profunzime”, este cealaltă faţetă a unei 
profunde loialităţi faţă de alţii. Pe de o parte, fiind autentic, 
cu adevărat noi înşine, ea vindecă rănile morale, astfel că, 
redescoperindu-ne, “ne aduce în situaţia de a ne trăi ideile, 
ne leagă de ele”.10 De partea cealaltă – din perspectiva 
sinelui care, în scris, se instituie in raport cu celălalt, 

„efortul de claritate şi de coerenţă, de rigoare 
participativă pe care le cere scrisul autentic nu sunt 
destinate câtuşi de  puţin unei delectări de sine 
şi nu au la origine plăcerea de a scrie pentru a scrie. 
Implicarea aceasta nu este îndreptată spre sine, ci întoarsă 
către Celălalt, e o proiecţie imaginară – simpatetică şi 
respectuoasă – a Celuilalt, o invocare a unei indefinite 
apropieri, a unei imposibile identificări.”11

Dar cine este de cealaltă parte? Şi cine este 
celălalt? Este el / ea numai textul citit şi, în aceeaşi măsură, 
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de fapt absent? Autorul probabil, cogito-ul scriitorului 
pentru care textul serveşte ca o urmă, un receptacul, 
substitut şi amintire? Aşa ar părea, cel puţin din discuţia 
de până acum. Există, totuşi, un alt tip de “reorientare” şi, 
odată cu ea, un alt fel de supunere sau dăruire, la fel de 
importante în opera şi cariera lui Martin, o reorientare a 
investiţiilor intelectuale şi emoţionale care nu se abat de 
la obiectul lecturii, ci mai degrabă traversează acest obiect 
într-o altă zonă, astfel încât să se cupleze cu un alt altul, 
ca să zic aşa, cu un alt subiect-cititor. Acest subiect este 
studentul. “Cotitura” în cauză este pedagogică şi apare în 
sala de clasă.

Vreau într-adevăr să subliniez, în încheiere, 
acest aspect al practicii şi filosofiei autenticităţii a lui 
Martin mai mult decât orice altceva, nu doar pentru că nu 
am cunoştinţa de nici o analiză detaliată a extraordinarei 
sale pedagogii, ci şi pentru că profesorul Martin, felul lui 
de a preda au însemnat foarte mult pentru mine (şi, ştiu cu 
certitudine, şi pentru alţii). Am învăţat din expunerile din 
sala de clasă la fel de mult ca din cărţile sale. Iar ce am 
învăţat s-a fixat şi mi-a devenit cu adevărat accesibil ceva 
mai târziu, când am început predarea la Indiana, chiar dacă 
nu mi-am dat seama de asta la timpul respectiv.

A spune că Martin a fost cel mai bun profesor 
pe care l-am avut la Literele Universităţii din Bucureşti 
ar fi prea puţin. Am avut atât cursurile, cât şi seminarele 
cu el şi, cu siguranţă, acestea din urmă ne-au oferit nouă, 
studenţilor lui, posibilitatea de a profita de talentul său de 
predare, de dedicaţia sa pedagogică unică. 

Poate părea că mă învârt în jurul acestui 
concept, dar este numai potrivit să o fac. Într-un mediu 
educaţional, dedicaţia faţă de ceea ce eşti, loialitatea faţă de 
tine, presupune un angajament sincer faţă de student, faţă 
de celălalt şi ceea ce se întâmplă la celalalt capăt al ecuaţiei 
pedagogice. Validezi existenta acestui student, îţi îndrepţi 
privirea asupra lui sau a ei, dar această rotaţie către celalalt, 
această con-sideraţie care vizează pe elevii din sala de curs, 
nu este doar un fel de respect abstract, o atitudine în care 
“optica” cerută şi profesionalismul predării se întrepătrund 
fără consecinţe majore. Vorbim, în acest caz, despre un 
efort constant, chiar şi sub forma unei lupte uneori, de a 
angaja studentul într-un parteneriat al lecturii, obiectivul 
final fiind reconstituirea acelui argument critic ascuns in 
textul supus analizei.

Totuşi, într-un sistem critic si pedagogic 
în mare parte monologic, “de depozitare” mecanică a 
cunoştinţelor în student (pentru a-l invoca pe Paulo Freire), 
un sistem care e bazat pe un amestec de concepte “slabe” 
si impresioniste, pe o anumita “nerăbdare” epistemologica 

şi în care noţiuni şi practici “tari”, precum dicţiunea lui 
Martin, nu au capitalul cultural pe care ar trebui să-l aibă, 
a construi şi deconstrui un argument, în scris sau în sala de 
seminar, singur sau alături de studenţi, nu are farmec. A 
descompune, cu răbdare şi metodă, întruparea discursivă a 
unui cogito de dincolo de pagină, a face, mental vorbind, 
toţi paşii ceruţi de o lectură eficientă, “clarificatoare”, a 
Introducerii în metoda lui Leonardo Da Vinci a lui Paul 
Valéry, exerciţiu pe care Martin l-a făcut acum 30 de ani 
împreună cu noi, într-unul dintre cele mai memorabile 
cursuri pe care le-am luat, creează un protocol atât retoric, 
cât şi etic. Din păcate, niciuna dintre aceste dimensiuni nu a 
fost suficient de sistemică în mainstream-ul critic românesc 
sau, de altfel, în sistemul academic românesc. Asta pentru 
că, în ambele, problemele de pedagogie, retorică şi 
compoziţie şi, într-un sens mai larg, disciplina, seriozitatea 
metodei şi a cercetării au fost îndelung desconsiderate ca 
triviale în revistele literare şi în alte forumuri similare în 
care valorile sunt omologate şi acceptate cu graţie. Putem 
doar spera că noul sistem în ascensiune va schimba acesta 
situaţie. Iar dacă schimbarea va avea loc, opera de critic şi 
profesor a lui Martin va da într-adevăr rod.

________
Note: 

 Mircea Martin, G. Călinescu şi „complexele” literaturii 
române, Ediţia a II-a., Editura Paralela 45, Piteşti, 2002.

2 Andrei Terian, Sfîrşit de partidă, în „Observator 
cultural”, nr. 723, 23 mai 2014.

3 Mircea Martin, Geometrie şi fineţe, Ediţia a II-a, 
revăzută şi adăugită, Editura Institutului Cultural Român, 
Bucureşti, 2004, p. 12.

4 Mircea Martin, Dicţiunea ideilor, Ediţia a II-a, 
Editura All, Cucureşti, 2010, p. 247.

5 Ibidem, p. 6.
6 Martin, Geometrie şi fineţe, p. 12.
7 Martin, Dicţiunea ideilor, p. 14.
8 Emmanuel Levinas, Difficult Freedom: Essays on 

Judaism, trans. Seán Hand , Baltimore, The Johns Hopkins 
University Press, 1990.

9 Martin, op.cit, p. 14.
10 Ibidem, p. 14.
11 Ibidem, p. 15.
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Dan ŢĂRANU

Identităţi fluide şi complexele criticii

Deoarece calităţile şi deschiderile volumului 
George Călinescu şi complexele literaturii române sunt 
greu de contestat, chiar şi după 30 de ani, nu le voi descrie 
aici în detaliu, ci le voi considera ca bunuri teoretice 
câştigate, asimilate deja, dar nu clasate. Voi încerca, de 
aceea, să mă raportez implicit la ele, testându-le forţa 
analitică prin posibilele dezvoltări pe care ni le permite 
distanţa istorică. Vreau să remarc totuşi, în treacăt, 
înainte de a începe, că, dacă astăzi asociem involuntar 
şi facil textele care clamau autonomia esteticului cu 
practica teoriei şi criticii literare a autorilor care au scris 
în perioada comunistă, începând mai ales cu deceniul 
al şaptelea, acest volum, ca de altfel aproape întreaga 
carieră critică a lui Mircea Martin, demonstrează că ne 
înşelăm identificând miza ideologică a temei autonomiei 
esteticului cu studiul literaturii din anii ’70, mai exact 
că sub atât de clamata strategie de salvgardare a criticii 
există studii care surprind literatura şi discursurile despre 
literatură în relaţia lor de profunzime cu societatea care 
le generează. Volumul în discuţie oferă o încercare 
consistentă de a înţelege discursul despre literatură şi 
marile construcţii ale perioadei interbelice prin interogarea 
unor complexe şi problematici extraliterare, fie şi limitate 
de presiunile contextului. Insistenţa asupra autonomiei 
esteticului nu transformă automat discursul critic într-o 
entitate autarhică, impermeabilă la regulile şi influenţele 
contextului ideologic sau de orice alt fel. De altfel, fineţea 
analizelor, echilibrul judecăţilor, formulele succinte şi 
definitorii, mărci stilistice ale autorului manifeste şi aici, nu 
ne împiedică, ba aş zice chiar că ne invită să ridicăm câteva 
întrebări şi obiecţii faţă de perspectiva abordată de critic. 
Una dintre calităţile demersului autorului este mai puţin 
vizibilă şi constă, poate, tocmai în faptul că autorul nu şi-a 
încheiat proiectul, gândit să acopere mai multe volume. 
Această incompletitudine, tradusă în decelarea doar unui 
strat de mentalitate şi imaginar cultural (românesc), solicită 
un efort teoretic de mărire a perspectivei şi de continuare 
a analizei. Deci, dacă demonstraţia din acest volum este 
încheiată, alături de pledoaria subiacentă pentru specificul 
şi valoarea literaturii per se, atunci este vorba doar despre 
încheierea unei faze argumentative, bazate pe descifrarea 
unui strat de imaginar cultural autohton şi, de ce nu, 
european.

Centrată în jurul conceptului de complex (sau de 
„complex”), prima întrebare pe care o ridică abordarea 
autorului pleacă de la natura generală a termenului 
definitoriu asociat literaturii române. Corelat cu fenomene 
identitare culturale, prima miză consistentă a viziunii 
criticului este aceea de clarificare a relaţiei dintre 
semnificaţiile psihologic-psihanalitice ale complexului şi 
modul în care funcţionează aproprierea sa teoretică pentru 
a descrie câmpul literaturii. Orice imitaţie, comparaţie 
nefavorabilă este un complex de inferioritate? Sau, invers, 
orice poziţionare inferioară presupune un complex? 
Niciodată o apreciere realistă? Imitaţia presupune neapărat 

o deschidere reală? Conştient de aceste întrebări (printre 
altele), autorul le răspunde cu eleganţă: „avem de-a face 
cu un «complex» atunci când în cuprinsul sau în urma 
unei judecăţi defavorabile apar exagerări, respective, 
diminuări ale proporţiilor reale, restricţii ori generalizări 
abuzive, încercări compensatoare în alte planuri sau, pur 
şi simplu, răsturnarea planurilor ca atare, sau a criteriilor. 
Complexul se recunoaşte nu numai prin deformările 
produse, ci şi printr-o anume repetabilitate obsesională.1” 
Există însă şi două întrebări centrale, derivate din relaţia 
dintre sensurile preexistente ale termenului şi cele utilizate 
aici, la care criticul nu răspunde explicit. Dacă discutăm 
despre complexe şi le tratăm ca lacune şi devieri, trebuie 
să indicăm care este normalitatea de la care se deviază. 
A existat deci în epoca interbelică sau în cea postbelică 
un astfel de răspuns „normal”? Am fi tentaţi să credem 
că George Călinescu ar fi învestit cu această onorabilă 
misiune, dar el însuşi este analizat ca o sursă consistentă 
de complexe. Caracterul neclar al acestei relaţii provine 
şi din faptul că volumul şi demonstraţia sunt rupte de 
introducerea secţiunii dedicate lui Călinescu. La început, 
ea pare a fi o exemplificare cu ajutorul căreia complexele 
sunt mai bine evidenţiate, atingându-se prin textele 
călinesciene şi alte manifestări ale nevralgicei probleme 
identitare. Ceea ce se şi întâmplă până la un punct. 
De acolo însă, interesul pentru fenomenul călinescian 
absoarbe şi problematica teoretică anterioară, cea dedicată 
complexului cultural, proces invers faţă de aşteptările 
create în expunerea argumentului. Nu este deci foarte clar 
până la final dacă, altfel convingătoarele şi inteligentele 
permutări ale formulelor şi tradiţiilor operate de Călinescu, 
sunt şi ele expresii ale unor mecanisme defensive, soluţii 
eliberatoare ale problemei sau ambele. 

Aşadar, un periplu „hermeneutic” al complexelor 
trebuie să aibă în vedere o dimensiune normativă de la 
care se deviază sau care este deformată. Sau, altfel spus, 
să avem o invariabilă în funcţie de care se aranjează 
variabilele independente denumite de critic „complexe”. 
Faptul că nu există o astfel de reprezentare a „normalităţii” 
nu e o omisiune a criticului, cât o faţetă a problemei, care 
rămâne neexplorată. Las deocamdată deschisă întrebarea 
referitoare la cauzele acestei explorări blocate. Vreau doar 
să menţionez însă că, în absenţa unei variabile controlate, 
toate răspunsurile din perioada interbelică indexate de 
critic (şi sunt cele mai importante) sunt nişte „complexe”, 
ceea ce ne face, logic, să le considerăm nu deformări, 
ci răspunsuri tipice. Dacă ea îi implică pe toţi actorii şi 
spectatorii care participă la dezbaterile identitare mai 
este atunci expresia unui „complex”, înţeles ca răspuns 
inadecvat, sau o condiţie naturală, deci un răspuns al 
unei preocupări „normale”? Există, de asemenea, un 
echivoc parţial nerezolvat2 rezultat din împrumutul unui 
termen din psihiatrie, care descrie mecanisme defensive 
individuale, eventual patologice, în domeniul culturii. 
Complexul de inferioritate este, el însuşi, un efect, tradus 
în comportamente, şi nu trebuie să aibă un corespondent 
cu realitatea (de unde şi nevoia de sondare psihanalitică). 
A-l plasa pe acesta în centru înseamnă a descrie nişte 
simptome, riscând să ignorăm cauza lor. În plus, asimilarea 
tuturor tendinţelor culturale din perioada interbelică sub 
umbrela termenului de complex/ „complex” riscă să 
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individualizeze cultura românească, pornind însă de la 
un aspect care este specific tuturor culturilor în tranziţie 
sau care simt necesitatea unei reafirmări culturale mereu 
supuse procesului de inventare a tradiţiei şi deci a apariţiei 
anamorfozelor şi supralicitărilor. Are şi Occidentul, care, 
în viziunea criticilor din perioada interbelică apare net 
delimitat, ca o entitate închisă, perioadele sale dominate 
de „complexe”, dacă ţinem să le denumim astfel. De 
exemplu, unul ales arbitrar, de ce nu ar fi tot expresia 
unui astfel de „complex” şi aspiraţia renascentistă de 
secvenţializare favorabilă a trecutului?

O altă întrebare legată de demersul criticului este 
de ce aparţin aceste complexe literaturii, din moment ce 
nu este analizată nicio operă literară, ci doar naraţiuni, 
metanaraţiuni şi teorii critice. Iar acestea sunt organizate 
doar din perspectiva exterioară, a confruntării cu celălalt, 
o alteritate de multe ori imaginată. Aşadar, „complexele” 
literaturii sunt mai degrabă „complexele” discursului 
despre literatură sau ale identităţii unei persoane care se 
identifică cu poziţia sa din câmpul literar. Însă obsesia 
pentru afirmarea în termenii celuilalt presupune o rădăcină 
mai adâncă faţă de care se reacţionează. Revenind la 
întrebarea lăsată deschisă mai sus, orice complex include 
o problematică şi o situaţie care determină apariţia lui, 
pentru că nu eşti complexat în sine, ceea ce conduce la 
ideea că această expresie a lui, studiată exclusiv la nivelul 
discursurilor reactive şi al construcţiilor critice, este 
suprafaţa unui fenomen de adâncime. De aceea, eforturile 
teoretice de tranşare a acestei „probleme” presupun în 
mod necesar o problemă ontologică preexistentă. Ele nu 
ar fi complexe decelabile în diverse proiecte şi proiecţii 
teoretice dacă nu ar fi generate de un alt nucleu pe care îl 
învelesc. O posibilă explicaţie este aceea că nu pot apărea 
complexe de inferioritate, de poziţionare deci, dacă nu ar 
exista, simultan, o coincidenţă între valorile celor două 
spaţii, românesc şi occidental sau românesc şi oriental 
sub forma unei recunoaşteri („suntem la fel”) urmate 
imediat de o invalidare („dar nu suntem percepuţi la fel”), 
respectiv conştiinţa unei diferenţe, a unui ce ireductibil în 
chiar momentul recunoaşterii (deşi suntem la fel, suntem 
şi altfel), a unei trăsături care poate fi sfidată, invalidată, 
execrată sau celebrată. 

Avem, iată, aceleaşi trei coordonate ale 
determinării imaginarului pe care le identifică Mircea 
Martin: ruralitate, orientalism, orice alt factor retardant 
din perspectiva occidentului; Occidentul la care nu doar 
aspirăm, ci pe care în parte l-am asimilat sau continuăm 
să îl asimilăm şi combinaţia stranie, fluidă dintre cele 
două focare/surse, combinaţie care coincide mai mult sau 
mai puţin cu balcanismul sau cu o identitate care trebuie 
(re)construită într-o formulă funcţională. Coordonate 
care sunt, de fapt, determinante ale oscilaţiilor identitare 
care, mai departe, formează diferitele ilustrări ale 
„complexelor”. Am numit acest mixtum compositum 
marginalitate3, dar nu vreau să vampirizez aici teoriile lui 
M. Martin, ci să arăt că există o precedenţă ontologică în 
faţa dimensiunii pur teoretice sau critice pe care o vizează 
autorul. Astfel se explică mai uşor şi obsesia tranşării, 
decupării, sintetizării reducţioniste a autorilor analizaţi 
de el, oroarea faţă de ambivalenţă şi impuritate. Ele se 
opun, pot funcţiona alternativ (de exemplu, un exemplu 

discutat cu fineţe de Mircea Martin, în cazul lui Blaga), 
dar nu fuzionează niciodată, interferenţele sunt ignorate 
sau suprimate. Geto-dacii sau zestrea latină ipostaziată în 
diferite identităţi, tipul munteanului, ţăranul, orăşeanul, 
occidentalul şi orientalul reprezintă unităţi discrete care 
nu mai pot fi reduse, în interiorul cărora nicio delimitare 
sau interferenţă nu poate fi detectată. Mai mult, ele sunt 
tratate de criticii analizaţi mereu într-un regim disjunctiv, 
„sau”-„sau”, cele două noţiuni excluzându-se reciproc sau 
funcţionând în alternanţă sau, în alte cazuri, concomitent, 
dar pe planuri diferite: tipare, vârste culturale majore şi 
minore, coexistente, poate, dar niciodată aflate în dialog 
sau în interpenetraţie. Acest fenomen este pus mai bine în 
lumină de rolul pivotal al lui Călinescu, acordat de Mircea 
Martin, care îl invocă pe criticul literar în tripla sa ipostază 
de analist, exponent şi soluţie a complexelor. Recuperat ca 
un factor de mediere şi sinteză, nici Călinescu nu se abate 
foarte mult de la o viziune disociativă. Criticul realizează, 
cel mult, echivalări de „serie” pe baza unor omologii între 
sisteme între care nu există comunicare4, ci doar o funcţie 
de autorealizare care le aduce la acelaşi nivel în absolut. 

Aceeaşi obsesie a cristalizării sau esenţializării sub 
forma unui sistem coerent se manifestă şi în cazul claselor 
sociale. Însă clasele sociale atât de frumos împărţite şi 
delimitate existau mai ales în imaginaţia sociologică şi nu în 
realitatea multiformă, haotică a primei jumătăţi a secolului 
trecut. Nu cred că se mai poate azi afirma cu seninătate 
că exista o burghezie cu o compoziţie pură, opusă unei 
clase muncitoare, opusă, la rândul ei, aristocraţiei, ca 
nişte blocuri funcţionale mişcate de interese susţinute de 
tradiţii puternice. Putem afirma cu mai multă siguranţă 
că dominante erau interferenţele, fuziunile incomplete, 
comunicările mai mult sau mai puţin ratate în interiorul 
acestor clase definite teoretic ca atare doar pentru a 
clarifica o lume destul de puţin clară. Acesta nu cred că e 
un complex sau un „complex”, ci o trăsătură caracteristică 
a culturii române, cel puţin la nivelul personajelor utilizate 
de critic. Să ne gândim doar la traiectoria culturală a lui 
Kogălniceanu şi la tripla sa determinare, redată aici 
schematic. Educaţie la Iaşi, într-o fază pre-contact, dacă 
pot spune aşa, apoi contactul cu Occidentul (inclusiv 
exilul) şi reîntoarcerea în Iaşi, faza „post-contact”. Marea 
provocare este aceea de a aranja într-un fel aceste trei 
secvenţe „de destin”. O facem disjunctiv, favorizând un 
singur termen, aşa cum procedează criticii interbelici şi, 
probabil, în discursuri teoretice, chiar Kogălniceanu? 
Paratactic, ignorând combinaţiile posibile dintre aceste 
trei surse identitare? Sau le privim într-o permanentă 
interacţiune şi interdeterminare, care solicită o flexibilitate 
specifică unei perioade culturale aflate într-o transformare 
profundă? Sugestia mea este să privim mai serios a treia 
variantă, de obicei sub-reprezentată în discursul nostru 
cultural, mai ales că, dacă în cazul paşoptiştilor, acest 
fenomen de întâlnire şi fuziune culturală parţială afecta o 
elită, el se democratizează pe măsură ce ne îndreptăm către 
perioada analizată de Mircea Martin. Dacă alegem această 
perspectivă, se pune firesc întrebarea dacă a fi conştient 
de caracterul multiform al experienţelor identitare care te 
(de)formează mai poate fi perceput ca un complex sau este 
mai degrabă o descriere realistă şi onestă a condiţionărilor 
din care trebuie să creezi o identitate stabilă. Rebreanu, 
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Călinescu însuşi erau produsul a (şi funcţionau simultan) 
în două-trei universuri, fiind nevoiţi să le articuleze mereu 
coerent pentru ei şi, probabil, destul de incoerent pentru 
noi5. Cred că de acelaşi „simptom” sufereau Lovinescu 
şi ceilalţi critici care interpretau cultura şi societatea 
română ca o ciocnire sau concurenţă de clase sociale 
clar delimitate, ocultând (şi rezolvând astfel factice) 
diferenţele, încrucişările dizarmonice din interiorul 
unei singure clase. Perioada interbelică este marcată nu 
doar de urbanizare, construirea burgheziei etc., ci şi de 
fenomene culturale generate de aceste procese descrise 
de obicei sub o formă mecanică: accelerarea întâlnirilor 
de coduri culturale putea crea un regim al realităţii cu 
mai multe viteze şi paliere existenţiale, iar aceste diverse 
straturi nu se obiectivau într-o relaţie de 1 la 1 în indivizi 
exponenţiali, aşa cum vrea să ne facă să credem Cezar 
Petrescu sau, până la un punct, chiar Camil Petrescu, ci 
coexistau de multe ori în conştiinţa şi reflexele sociale ale 
aceluiaşi individ, fie el şi critic literar.

De ce nu sunt criticii din perioada interbelică 
interesaţi să decripteze starea iniţială, cea în care, de 
exemplu, regimul de valori rurale şi cele urbane se 
întrepătrund, se suprapun parţial sau coexistă într-o 
incomodă familiaritate? Poate pentru că, de cele mai multe 
ori, cultura are parte de o definiţie pur elitistă, care ignoră 
aspectul existenţial sau vernacular al realităţii interbelice. 
Urbanizarea sau infiltrarea pachetelor de idei şi practici pe 
care le asociem cu modernitatea continuau netulburate şi 
impasibile la definirile riguroase şi regulatoare ale criticii. 
Din această perspectivă, sincronismul lovinescian este, în 
mod evident, un exces, tratând procesul occidentalizării 
ca şi cum ar fi finalizabil într-o singură generaţie (sau ar fi 
influenţabil de opiniile teoreticienilor culturali). Revenind 
la ipoteza că aceste 9 sau 10 complexe6 nu reprezintă 
problema în sine, ci simptomele ei sau răspunsurile la 
o provocare, aş zice că problema este cea a fuziunilor 
incomplete, a claselor în compoziţia cărora intră 
mentalităţi, comportamente, aspiraţii care nu corespund 
cu imaginea (şi aceea importată) canonică a burgheziei, 
aristocraţiei, muncitorimii etc., surprinse mereu de 
discursul critic ca nişte particule în suspensie, refractare 
combinaţiilor, reacţiilor şi contrareacţiilor. Este obnubilată 
astfel realitatea dominată de tendinţe, contrabalansate de 
pulsiuni, cutume, reflexe, reflecţii şi aspiraţii specifice 
altor coduri culturale. Ceea ce subîntinde toate proiectele 
criticii interbelice este înlocuirea unor identităţi fluide cu 
matrice, mătci, tipare imuabile, rigide. Mai putem adăuga 

deci un complex la lista autorului, complexul geometric 
al criticilor, specific, probabil, modernismului, de a 
clasa totul în sertare închise cât mai bine, într-un efort 
taxonomic major, fără de care nu ar fi posibilă înţelegerea. 
Este probabil apanajul criticii să procedeze astfel, more 
geometrico, însă aceleaşi complexe încep să fie abordate 
frontal, amestecurile să fie investigate, explorate de pe 
o altă platformă, atunci când ne raportăm la literatura 
interbelică. Există, cu alte cuvinte, o ruptură de plan între 
critica şi literatura perioadei avute în vedere. De exemplu, 
în cazul lui Fundoianu sau al lui Călinescu. Poetul care 
solicita imperios să ne auto-anexăm culturii franceze scrie 
totuşi despre „amurgul care ţipă după cirezile de boi”, 
în timp ce Călinescu nu scrie doar despre indicibila şi 
indimenticabila Otilia, ci şi despre familia Tulea, straniu 
compus rural-urban, despre Weissmann şi aromânii din 
care se trage Stănică Raţiu sau despre familia Sohaţchi. 
Toţi sunt, în perspectiva criticii, orăşeni, detracaţi sau 
maniaci, puri sau impuri, dar orăşeni. Componenta 
identităţii sociale nu mai are nicio valoare în faţa obsesiei 
pentru caracterologie, dincolo de mizele pe care o astfel 
de opţiune o avea pentru cariera de critic a lui Călinescu. 

Literatura perioadei îşi asumă, mai timid, în 
planurile secundare ale romanelor, misiunea de a vedea 
cum funcţionează efectiv în lume asemenea stranii 
întâlniri de orizonturi, privind problema identitară din alt 
unghi, unul dispus să accepte suprapunerile valorilor sau 
coexistenţa lor incomodă şi fricţiunile exasperante pentru 
simţul critic. Dacă proiectele criticilor fug de problema 
existenţială descrisă mai sus, literatura interbelică 
începe să o abordeze frontal, privind din ce în ce mai des 
ambivalenţa ca o sursă a creativităţii, nu doar a blocajului, 
încercând să înţeleagă cum poate funcţiona în lume şi 
încercând să găsească soluţii imaginare de a trăi cu ea. Pe 
de o parte, deci literatura oferă o îmbrăţişare a diversităţii 
şi o privire aruncată din ce în ce mai des şi mai penetrant 
în interiorul ambivalenţei formative a culturii române, 
pe de cealaltă parte, critica „de idei” şi cea culturală se 
remarcă prin eşecul de a percepe diversitatea şi eforturile 
continue de a o subsuma unui concept dominant, ceea ce 
corespunde refuzului de a accepta ambivalenţa constitutivă 
şi oroarea faţă de încălcările graniţelor conceptuale. Sigur 
că delimitarea nu este netă şi că pot fi găsite pasaje ale 
unor critici sau ideologi ca M. Ralea, preocupaţi de un alt 
tip de viziune a identităţii, precum şi scriitori tributari unei 
viziuni dihotomice, şi nu doar post-sămănătoriste. Interesul 
pentru a continua cercetarea întreprinsă acum 3 decenii 
şi jumătate de Mircea Martin, împingând în profunzime 
analizele identitare ale autorului, nu poate decât să 
demonstreze actualitatea şi importanţa acestei cercetări. 
Alături, poate, de Arca lui Noe, volumul lui Mircea Martin 
oferă una dintre puţinele eforturi teoretice, cu rezultate 
substanţiale şi coerente, de a descifra imaginarul cultural 
care ne condiţionează şi astăzi.

___________
1 Mircea Martin, G. Călinescu şi „complexele” 

literaturii române, Editura Albatros, Bucureşti, 1981, p. 34.
2 Parţial, pentru că nu trebuie să ignorăm ghilimelele 

care însoţesc termenul în titlu şi în interiorul cărţii. Nu este 
însă clar, aşa cum am menţionat deja, care este distanţa pe care 
o marchează ele faţă de definiţia (sau definiţiile) standard cu 
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care operează psihologia şi limbajul cotidian.
3 Şi nu hibriditate pentru că nu cred că este profitabil 

pentru noi să intrăm în dezbaterile contemporane, dar 
care durează deja de câteva decenii, încercând să grefăm 
„complexele” pe hibriditatea sau metisajul specific altor 
zone culturale. De altfel, chiar şi privind lucrurile taxonomic, 
hibridul presupune o sinteză predefinită, cultural, rasial, este 
o precondiţie identitară, în timp ce marginalitatea implică 
fluiditate, o sinteză încă nerealizată, care nu are neapărat 
condiţionări „tari”, obiective. Pentru detalierea diferenţelor de 
nuanţă dintre hibriditate culturală şi marginalitate culturală, 
vezi Dan Ţăranu, Toposul marginalităţii în romanul românesc. 
Dimensiuni ale marginalităţii, vol. I, Editura Muzeului 
Literaturii Române, 2013, în special capitolul „Elaborarea 
teoriei despre „omul marginal”. Marginalitate negociată/ 
bifocală”, pp. 143 – 151.

4 Vezi, de exemplu, Mircea Martin, op.cit., p. 134.
5 Sau pentru a nu alege doar exemple aleatoriu-

convenabile (poate că Alecu Russo ar fi un exemplu mai 
bun decât Kogălniceanu), să cităm această observaţie a 
lui Liviu Papadima: „acest atât de comentat eclectism al 
epocii (paşoptiste – n.m.) se repercutează şi în inconsistenţa 
opţiunilor estetice, relativizând şi celelalte demarcaţii 
tipologice, de curente sau orientări literare. Dihotomia clasic 
– romantic, marcată polemic în literaturile occidentale, este 
atenuată printr-o toleranţă sporită a scriitorilor faţă de formule 
alternative sau eteroclite, stând, în cele din urmă, nu o dată 
sub dominaţia unor principii estetice greu compatibile. În 
planul programului cultural, năzuinţa recuperatorie facilitează 
asemenea coprezenţe sau hibrizi”. Cu completarea că nu 
doar în programele culturale şi literatura produse în această 
epocă diverse viziuni şi coduri culturale se „încalecă” şi se 
organizează în compuşi rebeli schematismului hermeneutic, ci 
chiar identităţile actorilor culturali sunt supuse unor presiuni 
multiple, sunt imaginea unor co-prezenţe şi simultaneităţi care 
nu au încă o configuraţie stabilă şi validată social. v. Liviu 
Papadima, Literatură şi comunicare. Relaţia autor – cititor 
în proza paşoptistă şi postpaşoptistă, Editura Polirom, Iaşi, 
1999, p. 61. 

6 Le reamintesc aici: „complexul” originii umile, 
al existenţei periferice, al întârzierii, al discontinuităţii, al 
ruralităţii, al începutului continuu, al absenţei capilor de 
serie, al lipsei de audienţă, al izolării provinciale, faţă de 
spiritul critic. Adaug, doar pentru a sublinia teza emisă deja, 
că problema nu este aceea de a contesta gradul de adevăr şi 
adecvare ale acestor constatări ale lui Mircea Martin (care, 
deşi nu sunt infailibile, sunt precis şi convingător decupate), ci 
de a aprofunda contextual cauzele manifestării lor.
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Forme ale adecvării actului critic 

1. Introducere

Lecturarea şi ulterioara aprofundare a textelor 
lui Mircea Martin atribuie demersului analitic atât 
necesitatea unei abordări diacronice, cât şi asumarea 
unei perspective sincronice. Complementaritatea celor 
două metode de analiză are ca rezultat o perspectivă 
panoramică asupra operei şi facilitează radiografierea 
scheletului pe care aceasta se fondează. Se remarcă 
astfel, în cadrul operei lui Mircea Martin, un mecanism 
inerent al asumării actului critic, o geometrie a valorilor 
tradusă atât prin manifestări de natură programatică, 
precum şi prin aplicarea acestor principii la obiectul 
de studiu. Există, altfel spus, în scrierile autorului, un 
centru iradiant ale cărui valenţe compun un manifest şi 
o pluralitate de ramificaţii anexe ce cristalizează teoria 
în act. Din aceste ipostaze ale actului critic deducem un 
sigiliu inconfundabil, pe cel al criticului, istoricului şi 
teoreticianului literar Mircea Martin. 

Decupajul ulterior al operei unitare dă la 
iveală coerenţa unui sistem, acurateţea unei metode 
şi eleganţa unui stil. Se poate afirma astfel că autorul 
în cauză instituie o critică de adecvare programatică, 
de identificare şi de supunere la obiect a cărei metodă 
iradiază din profunzimea analizei, din rigoarea 
pătrunzătoare şi din manifestarea elegantă a exactităţii. 
Adecvarea comentariului său critic la relieful şi logica 
internă a cărţilor rezultă din capacitatea acestuia de a-i 
extrage obiectului de studiu esenţa, structura, formele, 
semnificaţiile, rolul şi ponderea. Astfel, Mircea Martin 
subordonează adevărului frumuseţea transpusă în cuvânt.

Descoperim, pe parcursul lecturării volumelor 
sale – Generaţie şi creaţie (1969), Critică şi profunzime 
(1974), Identificări (1977), Dicţiunea ideilor (1981), 
Singura critică (1986), Geometrie şi fineţe (2004) – un 
mod de abordare a literaturii, respectiv manifestările 
criticii de identificare „înţeleasă de tânărul cronicar ca 
întâlnire a conştiinţei unei opere şi ca demers ce vizează 
restituirea coerenţei acesteia”, precum şi modurile 
criticii: „fidelitatea fundamentală” şi căutarea „infinit 
repetată” a unui centru secret, numit uneori „punctul cel 
mai înalt cu putinţă”.

Cu toate acestea, înainte de a trece la analiza 
metodei de lucru, precum şi la identificarea acelor 
mărturii ale specificităţii şi apartenenţei inerente unui stil, 
ne propunem retrasarea filoanelor de natură programatică 
selecţionate şi regrupate din cadrul a trei volume semnate 
de Mircea Martin: Dicţiunea ideilor, Singura critică, 
respectiv Geometrie şi fineţe.

2. Manifest
În cele ce urmează, vom încerca să retrasăm 

(având în vedere un parcurs cronologic) expresia propriei 
viziuni critice a lui Mircea Martin în cele trei texte cu 
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caracteristicile unei metode aplicate la obiect, analitice, 
sensibile, de un contur ideologic şi de un rafinament 
stilistic vizibil, de îndrăzneală speculativă şi de subtilitate 
agresivă, Mircea Martin defineşte de fapt dihotomia ce ar 
trebui să stea la baza actului critic. Dar atât geometria, cât 
şi fineţea unui text sunt subordonate criteriului hotărâtor 
al adecvării, adică al „inteligenţei talentului critic”.

Iată deci axele demersului critic, fondate pe 
premisa compatibilităţii, a simbiozei dintre formă şi 
fond, dintre geometrie şi fineţe, dintre inteligenţă şi 
talent. Toate aceste manifestări programatice înglobează 
nucleul bine coalizat al unui sistem şi al unor valori pe 
care Mircea Martin şi le apropriază şi pe care le atribuie 
actului critic. Pornind de la aceste premise, demersul 
teoretic şi critic al autorului se destăinuieşte sub forma 
unei verificări a valorilor menţionate mai sus, opţiunile 
sale devin mai clare, iar metoda sa poate fi citită atât 
dinspre manifest înspre operă, cât şi viceversa. Având ca 
punct de pornire coerenţa unui sistem şi certitudinea unui 
mecanism de ierarhizare valorică în funcţie de aderarea 
la acest sistem, analiza lui Mircea Martin se identifică 
prin caracteristicile unei anamneze, ale unui diagnostic 
ce se manifestă sub semnul diplomaţiei critice. Astfel, 
autorul identifică „simptomele” şi contradicţiile proprii 
obiectului de studiu, oferă posibilităţi de soluţionare a 
acestora, conciliază inaderenţele şi găseşte elemente 
compensatorii pentru a pondera o eventuală disproporţie: 
„Dar chiar înlăuntrul ei, fiecare operă critică luată aici 
în discuţie lasă să se întrevadă o seamă de dualităţi, de 
opoziţii sau chiar de contradicţii pe care spiritul autorului 
încearcă să le concilieze ori, dimpotrivă, să le acutizeze.”

Elaborarea acestor judecăţi, însă, presupune o 
disecţie a operei până la scheletul unui raţionament 
intrinsec, precum şi „încercarea de identificare cu un 
autor si de reconstruire a traiectului sau a proiectului 
său creator.” Mircea Martin asimilează pentru început 
opera ce stă sub semnul unui triptic: coerenţa sistemului 
creator, formele manifestării acestuia în planul cuvântului 
scris şi esenţa germinală care hrăneşte totalitatea operei 
şi care constituie punctul de intersecţie a manifestărilor 
creatoare distincte din diverse perioade de creaţie. 
Simultan cu această analiză aplicată operei, autorul are 
în vedere şi ipostaza creatorului ca punct de pornire a 
operei, dar nu ca limitare a acesteia. Motivaţia, contextul 
spaţio-temporal, manifestările culturale ale spaţiului 
literar din care face parte respectivul creator, influenţele 
şi complexele, toate aceste elemente îşi capătă relevanţa 
lor distinctă în unitatea operei. 

Însuşi autorul în prefaţa intitulată „Geometrie şi 
fineţe”, un elogiu al criticii franceze în loc de argument 
îşi argumentează atât opţiunea, cât şi identificarea unor 
modele prin următorul citat: 

„Nimic nu este întâmplător în scrisul lor, totul 
e articulat şi motivat, respirând rigoare intelectuală şi 
formală, fără ca viaţa să lipsească şi fără ca multiplicitatea 
fiinţei şi a operei să fie sacrificate unei omogenizări forţate 
a cunoaşterii. Incongruenţa, încâlceala, întortocherea, 
flascul, mâlosul – toate aceste forme de improvizaţie, 
neglijenţă, confuzie ori lipsă de talent – de atâtea ori 
supărătoare la lectura altor critici – unii dintre ei chiar 
importanţi – sunt înlocuite aici de o limpiditate iradiantă. 
Admir la criticii «mei» puterea de a face din exegezele 

funcţie de manifest teoretic specificate mai sus. 
În cadrul volumului Dicţiunea ideilor, însăşi 

opţiunea autorului pentru titlu (Un manifest în loc de 
postfaţă) traduce asumarea unui discurs programatic 
schiţat la finalul cărţii nu atât sub semnul unei concluzii, 
cât mai degrabă al reluării premiselor dezvoltate în 
conţinutul acesteia. Se desprinde din acest manifest o 
meditaţie pe seama actului critic, ce gravitează în jurul 
polemicii dintre formă şi fond, dintre necesitatea unui 
stil şi coerenţa unui sistem. Deducem astfel crezul lui 
Mircea Martin, conform căruia actul critic trebuie să se 
constituie pe echilibrul dintre conţinut şi formă, să se 
dezvolte ca unitate osmotică şi ca articulare armonică a 
ansamblului: „Frumuseţea criticii teoretice e de aşteptat şi 
de căutat, aşadar, mai cu seamă în articularea armonică a 
ansamblului, în curgerea sau, mai bine-zis, în decurgerea 
irepresibilă a ideilor, în spectacolul coerenţei finale”.

Din această succesiune de atribute calificate 
drept proprii actului critic, reiese însăşi ipostaza 
criticului căruia îi revine misiunea adecvării, a sintezei 
şi a lucidităţii, cristalizate în formularea irepetabilă, 
exclusivă, purtătoare a blazonului critic ce nu poate fi 
reprodus: 

„Efect de sinteză organică, dar şi de lucidă 
stringenţă, stilul unui critic adevărat se recunoaşte în 
primul rând prin darul formulării exclusive, al expresiei 
irepetabile şi memorabile. Ceea ce spune el este atât de 
exact nuanţat, încât nu poate fi respus în alt fel, nu poate 
fi reformulat fără pierderi. Pierderi nu numai în ordinea 
frumosului, dar chiar şi în aceea a adevărului. [...] Proba 
lui (a criticului) stă în capacitatea de adecvare şi de 
expresie, de adecvare a expresiei, în măsura în care aici 
se finalizează demersul său, cu toate virtuţile care l-au 
făcut posibil”.

Cât despre volumul Singura critică, remarcăm 
exerciţiul de panoramare a spaţiului criticii româneşti, 
deschizând domeniul criticii literare înspre antropologie. 
Relevantă pentru această aserţiune este afirmaţia lui 
Mircea Martin conform căreia critica nu e nimic dacă nu e 
capacitate de înţelegere. „Iată de ce formele ei, implicând 
o morală şi angajându-se în cunoaştere, se constituie 
ca etape într-o hermeneutică fără sfârşit care, la rândul 
ei, poate fi considerată o secvenţă dintr-o explicaţie 
globală a omului.” Caius Dobrescu remarcă la rândul 
său dimensiunea morală a spiritului imprimată, într-o 
anumită măsură, categoriilor criticii lui Mircea Martin:

„În acest volum, cu o evidentă aspiraţie 
programatică şi cu inflexiuni de manifest intelectual, 
Mircea Marin pleda pentru un concept lărgit al criticii, 
atât în sensul extinderii sale dinspre sfera specializării 
literare către o atitudine/ opţiune existenţială cu 
implicaţii deopotrivă etico-politice şi cognitive, cât şi 
în sensul integrării [...] tuturor disciplinelor care au ca 
obiect literatura”. 

În cel de-al treilea volum propus pentru analiza 
valenţelor sale programatice (Geometrie şi fineţe), 
Mircea Martin porneşte de la conceptele formulate în 
secolul al 17-lea de către Pascal („care disocia, cum ştim, 
între esprit de géometrie şi esprit de finesse”), pentru 
a sedimenta o atitudine critică proprie. Atribuindu-i 
noţiunii de geometrie a ideilor identitatea unei doctrine 
programatice, a unui sistem, iar conceptului de fineţe 
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lor acte clare şi suverane. Ei pot fi oricând citiţi pentru ei 
înşişi, ca nişte adevăraţi scriitori”. 

3. Metodă
Am afirmat în rândurile de mai sus faptul ca Mircea 

Martin poate fi citit şi dinspre programul său către operă, 
şi invers, astfel încât, odată identificate concepţiile 
despre actul critic, ni se înfăţişează amprenta unui sistem 
pe care acesta îl aplică operelor analizate. Rezultă astfel 
o metodă anexă acelui sistem şi asociată unei modalităţi 
specifice de expunere.

a) Aplicabilitate şi valenţe axiomatice în demersul 
critic

Dincolo de direcţiile programatice anunţate în 
prefaţă sau postfaţă, respectiv în capitolele dedicate 
tocmai acestui proces de dezbatere a valorilor literare, 
analiza propriu-zisă a operelor altor autori relevă puncte 
în care se reia această meditaţie asupra condiţiilor şi 
atributelor criticii literare, parcursul analitic fiind presărat 
cu diverse aserţiuni ce au caracter de axiomă. Astfel, 
dezbaterea pe marginea diverselor texte abordate îi 
conferă autorului un pretext pentru a relua, a completa şi 
a exemplifica cheile de boltă ale demersului său teoretic.

Se reia astfel premisa adecvării, exegeza 
presupunând un şir de metamorfoze necesare pentru 
apropierea actului critic de obiectul său, iar ipostazei 
criticului îi este atribuită o natură cameleonică tocmai în 
ideea acestei adecvări. Acesta trebuie să părăsească zona 
de confort a unui sistem rigid de principii şi aserţiuni şi 
să îşi urmărească obiectul până în profunzimea fiinţării 
acestuia: „Atitudinea liber comprehensivă a criticului îi 
îngăduie să vadă chiar în contradicţiile interne ale operei 
şanse suplimentare de iradiere, iar plăcerea analizei 
critice e de a ajunge la o structură imaginabilă căreia să 
nu-i lipsească imaginaţia altor structuri.”

Mircea Martin consideră că unitatea unei opere, 
ca şi adecvarea unei exegeze ori ipotezele teoretice 
sunt rezultatul unei întâlniri, al unei confruntări, al unui 
acord (operă, autor, exeget); pe autor nu îl interesează 
„numai ideile în sine, dar şi felul în care ele sunt trăite 
de o personalitate anume, care se şi formulează prin 
intermediul lor (...) Ideile sunt întotdeauna ale cuiva”. 
Iată adusă din nou în discuţie specificitatea actului critic 
emblematică pentru coerenţa unui sistem, o dicţiune 
percepută drept „mod de construcţie şi de formulare ce 
face ideile recognoscibile şi inconfundabile”.

În continuarea ideii de dicţiune şi de legitate proprie 
unei opere analizate, Martin îşi propune să urmărească nu 
atât punctele de vedere, cât modul propriu autorului de a 
construi, nu neapărat ideile, ci conexiunile caracteristice, 
într-un cuvânt, gândirea sa în act, creionând într-un 
alt volum (Identificări) atributele necesare criticului 
de idei: „Demersul său intim fundamental este unul 
de «impersonalizare», de trecere a spontaneităţii prin 
sita raţională a unor criterii din afară şi de deasupra. 
Ponderat şi prudent, el verifică valabilitatea ipotezelor 
sale prin posibilitatea lor de a se lega, de a se articula în 
succesiunea altora, de a le prelungi pe acestea, de a li se 
face ecou.”

b) Anticipare şi manifestări latente în opera de 
debut

Se remarcă, la începutul ultimei faze selectate, 
primul atribut al coerenţei sistemului dezvoltat de Mircea 
Martin, anume perspectiva plenară asupra intimităţii sau 
a profunzimii operei căreia ochiul critic îi descoperă 
legitatea internă. În această abordare rezidă şi capacitatea 
autorului de a sesiza întreaga evoluţie ulterioară a 
autorilor şi a operelor acestora în desenul începuturilor. 
Viziunea artistică este privită de cronicar în integralitatea 
ei secventată, acesta căutând să îi atribuie, acolo unde 
lipsa ar putea cauza interpretări nefavorabile, „coerenţă 
acelor idei la care ea ajunge cu inconştienţă şi siguranţă 
de somnambul şi de poet”. Ghidat de instinctul relevanţei 
şi al conexiunilor, Mircea Martin demonstrează faptul 
că ceea ce e valabil pentru ansamblul unei activităţi se 
poate urmări în cuprinsul fiecărei piese în parte totul este 
o construcţie, o secvenţă de paşi ce anticipează apogeul, 
apogeu nedisociat de etapele sale anterioare.

Spre a exemplifica cele afirmate mai sus, putem 
evidenţia cazul lui Blaga care pare, în viziunea lui 
Mircea Martin, să semene în incipitul creaţiei nuclee 
proprii viziunii artistice care va fi sedimentată în scrierile 
ulterioare: „Volumele ulterioare vor adânci un lirism a 
cărui albie e tăiată de pe acum. Poetul îşi circumscrie 
temele, îşi dezvăluie obsesiile, îşi stabileşte parcă de la 
început locul în poezie.” Un alt exemplu îl constituie 
afirmaţia cronicarului cu privire la volumul de debut al 
lui Tudor Vianu, ce conţine formule „încă neadecvate 
ale efuziunii care se sedimentează ulterior”. În sfârşit, 
să o notăm pe cea cu privire la opera lui Geo Bogza, 
care „arată o mare unitate indiferent de sacadarea ei pe 
volume şi în ciuda diferenţierii tematice sau generice. (...) 
Deosebirile în timp sunt, totuşi, însemnate şi însuşi modul 
de a înţelege literatura şi viaţa se modifică radical.” 

c) Anamneza valorilor literare şi soluţionarea 
contradicţiilor

Aflat în asentiment constant cu programul enunţat, 
Mircea Martin îşi decupează obiectul de studiu, având în 
vedere criteriile de adecvare şi de coerenţă, îi identifică şi 
subliniază punctele de maximă concentrare ideatică prin 
care rezonează înlănţuirea logică, examinează locurile 
în care se produc rupturi sau inconsecvenţe pentru ca 
apoi să ofere soluţii posibile, intuieşte validitatea unei 
idei dincolo de expresia scrisă a acesteia şi, prin propria 
abordare, redă ideilor vehiculate de autorii studiaţi o nouă 
profunzime şi prospeţime. Se remarcă astfel, în demersul 
analitic al lui Mircea Martin o tendinţă de corectare 
sau, mai bine spus, de (re)direcţionare a obiectului de 
studiu către potenţialitatea sa maximă, în planul aceleiaşi 
coerenţe necesare atribuite actului creator în discursul 
programatic. În cele ce urmează, vom observa cum 
autorul aplică sistemul critic pe cazuri concrete, pentru 
a deduce ulterior şi acel blazon rezultat din articularea 
armonică a ansamblului.

În volumul Critică şi profunzime, Martin 
semnalează elegant eroarea lui Sainte-Beuve, aceea 
de a fi subordonat opera biografiei, diminuând astfel 
importanţa valorică a celei dintâi. Dispunând de uneltele 
unei analize obiective tocmai prin detaşarea convenabilă 
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de un mod de gândire limitat şi limitant, având acces la o 
perspectivă de ansamblu asupra unui interval temporal şi 
a unui context cultural, autorul remarcă diplomat: „E de 
mirare cum de nu a sesizat el saltul ontologic ce are loc 
la trecerea de la biografie la operă, când era atât de bine 
plasat spre a-l surprinde”.

Acelaşi demers al corecturii se instituie şi în 
cadrul discuţiei despre valoarea artistică în concepţia 
lui Gaëtan Picon, care atribuie noţiunii sus-numite 
rolul de purtătoare a diferenţei specifice a operelor care 
se deosebesc prin valoare, dar se aseamănă prin fiinţă. 
Această aserţiune este completată de Mircea Martin ce 
atribuie acestei ecuaţii un semn de echivalenţă: pentru ca 
un clasament să existe trebuie să admitem ipoteza unor 
valori egale ce anulează ierarhizarea, iar dacă admitem 
premisa valorilor egale în opere diferite înseamnă că 
diferenţa trebuie căutată în altă parte.

Simultan cu identificarea şi corectarea 
potenţialelor erori de judecată prezente în analiza 
diverselor texte se remarcă şi un traseu de reliefare 
a contradicţiilor, ilustrat elocvent de cazul lui Valéry 
aprofundat în volumul Dicţiunea ideilor. 

„Contradicţiile” la Valéry pornesc de la refuzul 
acestuia de a-şi apropria sterilitatea unui sistem care ar 
anula asimilarea plenară a gândirii creatoare. În acest sens 
afirmă cronicarul faptul că Valéry tinde „să fie cumva, 
pretutindeni, fără să aibă tăria de a rămâne undeva”. 
Mircea Martin identifică pe de altă parte şi o contradicţie 
în cadrul contradicţiei valeriene: este remarcat pe de o 
parte refuzul asumării unui sistem ca factor limitator al 
procesului de gândire, pe de altă parte, însă, acest refuz 
poate fi interpretat în contextul în care atribuim ideii de 
limitare potenţialitatea unui imbold spre autodepăşire, 
astfel încât conştientizarea contradicţiei şi asumarea 
acesteia să constituie de fapt o limită stimulatoare, 
rodnică: „Contradicţia cultivată în mod programatic şi 
eficace reprezintă încercarea sa de a apăra integritatea 
obiectului şi de a sugera, în acelaşi timp, posibilităţile 
infinite ale spiritului.”

Alte aspecte aplicate ale manifestului sunt 
redate în volumul lui Mircea Martin intitulat 
Identificări. Criticul identifică paradoxul constitutiv 
al operei blagiene pentru a remarca ulterior (de data 
asta în cadrul unei analize a coerenţei şi implicit 
a inconsecvenţelor) faptul că „poetul care trăieşte 
întru poezie nu-şi trăieşte încă propria poezie. El 
«poetizează» adeseori şi acesta e reproşul cel mai grav 
ce poate fi adus, credem, poemelor lui dintâi.” Cu toate 
acestea, înaintarea în operă scoate la iveală formarea 
ulterioară a poetului, cristalizarea unui sistem prin 
efortul de încarnare a ideilor iar „odată această probă 
trecută de denudare şi de încarnare metafizică, lirismul 
său reintră în matca originară.” Cât despre contradicţia 
blagiană, aceasta constă în faptul că „poetul intelectual 
se apără de reducţia intelectualistă printr-un program 
antiintelectualist.” 

Disputa referitoare la opera călinesciană se 
poartă în jurul ideii de complex şi de alterare favorabilă 
a dimensiunii factuale compensată de forţa unui 
stil autentic: „Căutarea febrilă a dovezilor lipseşte, 
propoziţiile curg lapidare şi impetuoase ca nişte 

verdicte la un proces fără martori. Coerenţa în sine a 
discursului, rostirea impecabilă servesc drept criterii de 
adevăr.”, respectiv „Nu o dată Călinescu se mulţumeşte 
cu evidenţa constatărilor sale, nu de puţine ori el oferă 
intuiţii şi observaţii empirice în loc de argumente 
ştiinţifice. Argumentul cel mai convingător în ordine 
raţională este, de fiecare dată, coerenţa internă a textului 
său, caracterul totuşi demonstrativ al acestuia.” 

Martin sesizează neverosimilitatea exegezei 
călinesciene alimentată de doleanţe personale. Se 
remarcă astfel exagerarea autorului în încercarea de a 
demonstra faptul că există o vârstă aztecă a poporului 
român, exagerare în care criticul vede „în această 
exagerare şi altceva decât o eroare de ordin ştiinţific – o 
atitudine existenţială, o alegere sau poate un complex. 
Eroarea istorică ar putea fi, aşadar, revelatoarea unui 
adevăr personal.” 

Cât despre analiza instituită în jurul operei lui 
Tudor Vianu, am putea identifica însemnele enunţării 
unui model care acţionează drept palindrom critic 
pentru scrierile lui Mircea Martin: 

„Există, însă, la el, un retorism didactic, nu al 
frazei, cât al construcţiei, care constă în formularea 
răbdătoare a tuturor etapelor problemei, a implicaţiilor 
ei logice, în reveniri şi rezumări. O frază e prezentativă, 
arborescentă, bogată în paranteze şi nuanţe, ideea 
ei principală e sintetizată apoi într-un termen al unei 
fraze următoare. La fel, în ansamblul unei cărţi (al unui 
curs), un capitol e redus la câteva principii reluate la 
începutul capitolului următor, demonstraţia fiind abia 
apoi continuată”.

Din acest fragment reiese nu numai coerenţa 
stilului lui Tudor Vianu, cât şi cea a lui Mircea Martin, 
analiza putând fi interpretată atât dinspre subiect 
înspre obiect, cât şi dinspre obiect spre subiect, 
obţinându-se acelaşi rezultat. Se remarcă încă o dată 
interesul criticului pentru momentul şi punctul în 
care se definitivează acurateţea unui sistem în cadrul 
creaţiei autorului studiat, „locul în care analiza lui la 
obiect se desăvârşeşte iar persoana lui se manifestă mai 
nestingherit.”

Cu toate acestea, enunţarea unui model prin 
afirmaţii precum: „Tudor Vianu a înţeles să se afirme 
nu prin delimitări şi negaţii spectaculoase, ci pe 
calea mult mai dificilă a sintezelor şi a echilibrărilor 
complexe. El s-a abţinut să simplifice, să reducă 
punctele de vedere contrare pentru a face loc privilegiat 
propriei păreri.” sau „atitudinea lui Tudor Vianu capătă 
însemnele excepţiei, postura lui constituind un model 
infinit distant de probitate şi demnitate intelectuală” 
nu anulează aplicarea continuă a unor considerente ce 
ţin de logică, consecvenţă şi adeziune, Mircea Martin 
descoperind astfel contradicţia din opera lui Tudor 
Vianu: „Străduindu-se să stabilească întotdeauna un 
acord propriu cu lumea, Tudor Vianu nu trăieşte în 
opoziţie decât cu sine.”

d) Concluzie
Am încercat, în rândurile de mai sus, să 

exemplificăm pe cât posibil atât principalele direcţii 
de analiză, cât şi expresia sistemului propus de Mircea 
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Martin. Am remarcat astfel modul caracteristic al 
„anamnezei” valorilor spaţiului literar, cât şi prezenţa 
unei tehnici de analiză foarte bine sedimentată de 
ferma apropriere a unui sistem critic. Sistemul lui 
Mircea Martin gravitează în jurul câtorva dihotomii 
definitorii pentru modul său de a gândi actul critic: 
complementaritatea formă-fond, geometrie-fineţe, 
coerenţă intrinsecă-stil, toate aceste elemente 
reprezentând factori constitutivi ai unei adecvări 
unitare care transformă expresia critică într-un sigiliu 
de neînlocuit. Adecvarea criticii lui Mircea Martin 
derivă din eleganţa şi subtilitatea cu care acesta îşi 
dezvoltă actul critic, din atitudinea compensatorie 
a autorului care identifică în eroare posibilitatea 
unei coerenţe nebănuite şi, nu în ultimul rând, din 
perpetuarea unei coerenţe rezultate din împăcarea 
posibilelor incongruenţe. 
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Florin Daniel DINCĂ

De la cronica literară la teoria criticii 
literare

Rezumat: Propunându-mi să scriu eseul „Mircea 
Martin – de la cronica literară la teoria criticii literare“, 
am simţit nevoia de ordine a expunerii – şi, implicit, de 
limpiditate – de aceea am optat pentru structurarea lui 
în două părţi. 

În partea întâi  mi-am stabilit ca obiectiv al 
comentariului activitatea de cronicar literar şi de 
teoretician al criticii literare a lui Mircea Martin, aşa 
cum o ilustrează cărţile sale (Generaţie şi creaţie – 1969, 
Critică şi profunzime – 1974, Dicţiunea ideilor – 1981, 
Singura critică – 1986) şi aşa cum o reflectă în paginile 
lor câţiva dintre criticii de seamă ai literaturii noastre 
(Nicolae Manolescu, Eugen Simion, Dumitru Micu, 
Monica Spiridon, Gheorghe Grigurcu, Ion Pop, Al. 
Cistelecan etc.).

Citind cărţile lui Mircea Martin, nu poţi să nu te 
întrebi dacă există vreun element unificator (voluntar sau 
involuntar, explicit ori latent) al formelor de manifestare 
ale gândirii critice martiniene. Fiindcă răspunsul este, 

evident, afirmativ, precizăm – din capul locului, prin 
chiar frazele autorului – unificantul pe care îl vizăm: „În 
ciuda problematicii diferite de la un autor la altul, mi s-a 
părut că o aceeaşi temă se poate regăsi înscrisă marginal 
sau mai degrabă subiacent în comentariul analitic. 
Este tema pe care am numit-o a dicţiunii, a modului de 
construcţie şi de formulare ce face ideile recognoscibile şi 
inconfundabile.“ (Mircea Martin, Dicţiunea ideilor, p. 8)

Acestui unificant definitoriu (conceptul de dicţiune 
a ideilor sau tema, cum promotorul său preferă) i-am 
acordat o sporită atenţie în partea a doua, pe care am 
intitulat-o „Manifestul unui teoretician şi practician al 
criticii literare creatoare“. 

Key-words: critique; book review; formalism; 
structuralism; persuasion; longevity; knowledge; 
aesthetics; essay; manifesto; pleading

I. De la Generaţie şi creaţie la Singura critică

„Ivit în lumină“ la 12 aprilie 1940 la Reşiţa, 
Mircea Martin s-a afirmat ca o indeniabilă personalitate 
a criticii literare postbelice prin activitatea sa creatoare 
materializată în cărţi şi în numeroasele articole şi studii 
tipărite în reviste şi în ziare culturale româneşti. 

Retrospectiv, privind în plan biografic, şi fugitiv, 
bineînţeles, comunismul i-a imprimat, bănuim, dureroase 
semne în suflet, fiindcă în 1958 a fost exmatriculat din 
facultate pe motivul – nicidecum rizibil, ci revoltător şi 
pentru cei ce nu au rezidat în bolgiile ghetoului comunist, 
dejist ori ceauşist – că Ion Martin, tatăl studentului Mircea 
Martin, comisese, din punctul de vedere al decidenţilor 
delirului roşu, impardonabila eroare de-a fi dirijorul 
corului Catedralei Ortodoxe din Reşiţa, adică un intrepid 
subversiv al azi defunctului regim dictatorial.

Studenţia lui Mircea Martin, dar şi anii imediat 
următori absolvirii Facultăţii de Filologie a Universităţii 
din Bucureşti, reprezentând incipienta, fireasca etapă 
formativă a spiritului critic, au stat – aflăm, nu fără 
surprindere, din interviul acordat lui Gheorghe Grigurcu 
în 1982 – sub semnul contactului temporar atât cu 
structuralismul naturalizat prin Cercul de poetică de câţiva 
universitari bucureşteni, cât şi cu formalismul rus, viitorul 
autor al Dicţiunii ideilor vorbind despre o adevărată 
fascinaţie exercitată asupra lui de acestea: „Dacă vă voi 
mărturisi că, student fiind, şi proaspăt absolvent, m-am 
iniţiat în structuralism – aşa cum era el practicat în Cercul 
de poetică dirijat de profesorii Rosetti şi Mihai Pop 
şi animat, printre alţii, de Sorin Alexandrescu – vă voi 
surprinde probabil. Pe Jakobson şi o parte din formaliştii 
ruşi i-am citit atunci, în anii ’62–’63. Mai târziu, pe 
Hjelmslev şi pe alţii. Opoziţiile sistematice prin care era 
văzută poezia mă fascinau ca un joc al inteligenţei, ca o 
probă că ea, inteligenţa, trebuie pusă la contribuţie şi în 
domeniul literar.“ (Mircea Martin, Singura critică, pp. 
279–280)

După ce fusese exclus din facultate şi apoi reprimit, 
Mircea Martin, aidoma generaţiei lui, nu s-a putut 
sustrage implacabilului angrenaj istorico-ideologic, de-
aceea opţiunea sa pentru cele două perspective teoretice 
de abordare a operei literare – structuralism şi formalism 
– s-ar motiva ca fiind şi o formă de juvenilă disidenţă faţă 

colocviu despre doi critici: paul cornea - mircea martin



71

de ceea ce ambientul universitar indigen impunea cu o 
blamabilă forţă incoercibilă: „Nu mai e nevoie să adaug 
că structuralismul şi, în genere, formalismul, aveau de ce 
să fie revelatoare după sociologismul vulgar şi terorizant 
în spiritul căruia mi-am făcut eu studiile universitare.“ 
(Mircea Martin, Op. cit., p. 280)

Dar întâlnirea, prin lectură, cu Gaëtan Picon 
şi Marcel Raymond a fost evenimentul cu marcante 
consecinţe pentru spiritul critic al tânărului Mircea Martin, 
eveniment care a însemnat – în primul rând – afirmarea 
divorţului de pasagera lui atracţie pentru structuralism şi 
formalism, care s-a constituit în temelia evoluţiei eului 
său critic: „Dar tot atunci i-am citit pe Gaëtan Picon şi, 
apoi, pe Marcel Raymond: întâlniri capitale, alianţe subite 
şi definitive. Am descoperit, de fapt, prin ei, nu numai 
critica, ci şi literatura.“ (Mircea Martin, Op. cit., p. 280) 

Detaşându-se ritos de formalismul-tehnicist, dar 
şi de sociologismul grosier („poezia nu e un simplu 
joc verbal“, „critica nu e o simplă tehnică analitică“, 
„literatura nu poate fi o anexă a ideologiei“), Mircea 
Martin a pornit inezitant pe drumul criticii pe care „o 
concep[ea] ca o mobilizare a tuturor resurselor sufleteşti – 
nu numai a intelectului – şi pe care o consider[a] angajată 
– ca şi literatura – într-o aventură spirituală“ (Mircea 
Martin, Singura critică, p. 280).

Mircea Martin, debutând în 1959 în Contemporanul, 
şi-a vizibilizat constant prezenţa în peisajul revistelor 
predecembriste, semnând cronici literare în Amfiteatru, 
Luceafărul, România literară, Steaua, dar şi-n altele. 
Articolele tipărite în Amfiteatru şi în Contemporanul 
între 1966 şi 1969 – având ca obiect al lecturii poezia 
(reprezentată prin Nichita Stănescu, Cezar Baltag, Grigore 
Hagiu, Marin Sorescu, Ioan Alexandru, Adrian Păunescu, 
Gheorghe Pituţ, Constanţa Buzea, Gabriela Melinescu, 
Ana Blandiana), proza (ilustrată prin Nicolae Breban, 
Alexandru Ivasiuc, Fănuş Neagu, Sorin Titel, Dumitru 
Ţepeneag, Constantin Ţoiu), dar şi critica literară 
(prezentă prin Adrian Marino, Ion Negoiţescu, Edgar 
Papu) – au fost reunite în cartea Generaţie şi creaţie, 
din al cărei Avertisment extragem un fragment privind 
conceptul de generaţie literară: „Aceste cronici sunt, 
înainte de toate, opţiuni, şi opţiunea suverană o reprezintă 
generaţia celor care – deasupra formaţiei şi vârstei – s-au 
afirmat plenar abia în ultimii ani. E vorba de o «generaţie 
de creaţie» – cum spune Tudor Vianu, de la care îm prumut 
termenul, împreună cu titlul vo lumului. (...) Convingerea 
intimă a celui care semnează aceste rânduri este că ge-
neraţia nu înseamnă altceva decât un ritual cotidian de 
trecere spre solitudinea esenţială a creaţiei. Cu alte cuvinte, 
o ficţiune necesară.“ (Mircea Martin, Generaţie şi creaţie, 
p. 5) 

În 1969, debutând editorial prin Generaţie şi 
creaţie („cronici la cărţi ale unor poeţi, prozatori şi critici 
care, potrivit specificării din lapidara prefaţă, «deasupra 
formaţiei şi vârstei», formează, în terminologia lui Vianu, 
adoptată şi în titlu, o «generaţie de creaţie», întrucât «s-au 
afirmat plenar» în aceiaşi ani, spre sfârşitul deceniului al 
şaptelea“ – Dumitru Micu, Istoria literaturii române, p. 
776), Mircea Martin şi-a inaugurat activitatea de cronicar 
literar ilustrând spiritul critic impresionist, cronicile 
acestuia ţinând „de critica impresionistă, fapt asumat în 

«avertismentul» preliminar, în care actul critic e definit 
ca «participare», «experienţă», «efort interpretativ», 
tentativă «infinit repetată» de «identificare»“, dar gândirea 
cronicarului „nu e mai puţin îndatorată criticii franceze 
tematiste, celei scrise de George Poulet în special, 
menţionată prin referinţe şi aluzii“ (Dumitru Micu, Op. 
cit., p. 776). 

Mircea Martin – identificând „un punct fix de 
interes al teoreticianului literar – modurile gândirii şi ale 
rostirii creatoare, indiferent de ariile în care se exersează“ 
– considera conceptul de generaţie literară ca fiind un 
„instrument de cercetare şi de tipologizare literară, cu 
condiţia să nu fie convertit în etalon valoric“ (Monica 
Spiridon, în Dicţionarul general al literaturii române, p. 
256).

Un confrate a lui Mircea Martin, Eugen Simion, 
recenzând cartea Generaţie şi creaţie, îi reproşa că s-ar 
eschiva de la asumarea riscurilor pe care le implică acel 
prompt angajament de sine al afirmării unor scriitori, 
ceea ce ar masca o stare de expectativă a spiritului 
critic, însă demersul interpretativ al lui Mircea Martin 
îşi va revendica – în lectura lui Eugen Simion, precizăm 
– rolul remotivării estetice a operei în faţa publicului: 
„Mircea Martin nu are, după cât se pare, gustul pentru 
risc, opţiunile lui critice merg spre nume intrate, în 
genere, în conştiinţa criticii literare. (...) Mircea Martin 
a înţeles că alţi critici, înaintea lui, au avut această şansă 
de a fi scutierii unor talente în clipa, gravă şi indecisă, a 
debutului, şi-şi rezervă pentru sine un alt rol, nu lipsit nici 
acesta de primejdii. Opţiunea în critică înseamnă, în fapt, 
o rejustificare estetică a operei, şi aceasta nu e o bătălie 
dinainte câştigată.“ (Eugen Simion, Scriitori români de 
azi, I, p. 750)

În interviul Profesez de la început o critică de 
identificare, acordat lui Nicolae Rotund, pentru revista 
Tomis (iulie 1982), şi preluat în Singura critică (1986), 
Mircea Martin i-a răspuns – tardiv, ce-i drept – lui Eugen 
Simion, imputându-i „injusteţea interesată“, fiindcă 
paternitatea întâietăţii în impunerea şaizeciştilor ar trebui 
decisă altfel şi distribuită doar conform realităţii palpabile 
din teren, nicidecum după orgoliul evident agresiv al 
concurenţei din lumea literară: „Într-un comentariu 
la prima mea carte, Generaţie şi creaţie, reluat apoi în 
Scriitori români de azi, I, Eugen Simion a făcut, într-
adevăr, o asemenea afirmaţie care, cel puţin la data primei 
apariţii, m-a surprins prin injusteţea ei interesată. Colegul 
meu înţelegea să-şi rezerve sieşi meritul impunerii noii 
promoţii de scriitori din anii ’60, atribuindu-mi mie rolul 
mai modest de, aşa zicând, întăritor al unor poziţii deja 
cucerite. S-a întâmplat însă că eu am scris înaintea lui 
Simion despre mulţi dintre autorii respectivi şi, în plus, 
le-am acordat în parte şi în ansamblu o atenţie specială, 
unitatea cărţii mele fiind una de opţiune. Cu trecerea 
anilor, cred că lucrurile se văd mult mai limpede: cine 
compară azi Orientările în literatura contemporană ale 
lui Eugen Simion cu Generaţie şi creaţie poate măsura 
mai exact cât risc şi câtă descoperire se află în fiecare. 
Evident, o asemenea precizare tardivă nu alterează 
preţuirea mea constantă pentru Eugen Simion.“ (Mircea 
Martin, Singura critică, pp. 269–270)

Mircea Martin insista, în replică la Eugen Simion, 
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asupra indispensabilei distincţii între ceea ce numim 
critică de descoperire şi critică de consolidare şi de 
impunere, ambele fiind la fel de exigente, la fel de 
oportune, accentul mutându-se pe actul receptării, pe 
forţa de persuadare a spiritului evaluativ, cel ce oficiază 
într-o imediateţe cu deschidere variabilă spre viitor: „Să 
consolidezi şi să impui mi se pare aproape acelaşi lucru. 
Distincţia care ar trebui făcută este alta, între o critică de 
descoperire şi una de consolidare şi impunere. Nu cred 
că una e mai grea decât cealaltă – şi nici mai importantă. 
Important e cum o faci, cât de convingător izbuteşti să fii 
în imediat şi în timp.“ (Mircea Martin, Op. cit., p. 270)

Opinia lui Eugen Simion se prelungeşte prin vocea 
lui Nicolae Manolescu, în paginile căruia descoperim 
această frază edificatoare în sensul celor ce au fost spuse 
înainte: „O prudenţă paradoxală îl opreşte pe Mircea 
Martin să aibă primul cuvânt, îndemnându-l să-l spună pe 
ultimul.“ (Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii 
române, p. 1239) 

Ceea ce scoate în evidenţă Manolescu, în vreme 
ce nu-şi escamotează preţuirea faţă de Generaţie şi 
creaţie, este „rotunditatea“ articolelor, care nu sunt 
„prime analize, puncte de reper pentru o construcţie 
ulterioară“, ci – din unghi auctorial – nişte „construcţii, 
ele înseşi, de sine stătătoare, nu anticipaţii“, consacrate 
unor poeţi, prozatori şi critici literari, „structura închisă 
a ipotezei critice“, fiindcă Mircea Martin nu-şi dezvoltă 
ideea, interesul lui fiind să o exprime lapidar, pregnant 
şi iretractabil, apoi, revenind, să reamintim de harul 
formulelor memorabile: premisele criticului, care 
constituie rezultatul procesului de elaborare, nu expresia 
spontaneităţii, spiritul critic având plăcerea, dacă nu 
obsesia, definitivului şi a perfectului, el afirmând eleganţa 
şi fineţea stilului, dar materializând şi ambiţia realizării 
criticii estetice dezinteresate de referinţe culturale, de 
filiaţiile verosimile dintre lumile fictive ale oficianţilor: 
„Lucrul cel mai evident în articole este rotunditatea lor, 
structura închisă a ipotezei critice. Autorul mizează pe 
o formulă memorabilă pe care, fie că o pune la început, 
fie că o lasă pentru sfârşit, o are totdeauna în minte din 
prima clipă. (...) Faptul că aceste formule sunt premisele 
criticului nu arată neapărat că ele sunt şi spontane. Mircea 
Martin «lucrează» articolul, îl scrie probabil de mai multe 
ori, migălindu-l, ascultându-i cadenţa interioară, mereu cu 
acelaşi scrupul de definitiv şi de perfect. El nu se încrede 
în inspiraţie, ci în elaborare şi stilul este elegant şi fin, 
dar «făcut», căzând uşor în ispita feminină a cuvintelor 
frumoase (fervoare, fascinaţie, seducţie etc.). (...) Criticul 
evită introducerile, digresiunile (zadarnice, dar odihnitoare 
pentru spirit), adică tot ce ar putea coborî articolul pe o 
pantă expozitivă sau anecdotică. El intră de-a dreptul în 
temă, prin poarta strâmtă a unei caracterizări laconice 
şi ceea ce urmează este mai mult o ilustrare; articolul 
se termină, în fond, înainte de a începe cu adevărat, iar 
plăcerea criticului nu este de a analiza, de a-şi dezvolta 
ideea, ci de a o exprima concentrat şi definitiv. (...) 
Reduce comentariul la minimum, dispensându-se până 
şi de referinţele culturale (operele sunt rareori comparate 
între ele, filiaţiile par criticului inutile). Este la mijloc o 
ambiţie de a realiza un act critic pur, adică numai estetic. 
Nu ştiu dacă între criticii de astăzi mai este vreunul atât de 

fidel criticii estetice, precum Mircea Martin în cronicile 
sale.“ (Nicolae Manolescu, Op. cit., pp. 1239–1240)

Ceea ce i s-a întâmplat practicianului teoriei criticii 
literare este că procesul fanării ideilor i s-a vădit relativ 
alert, în consecinţă pe Mircea Martin l-a preocupat 
în permanenţă găsirea de instrumente ale prelungirii 
longevităţii ideilor, însă frumuseţea expresiei lor, care 
se bazează pe „chihlimbarul for mulelor memorabile“, 
trebuie subordonată cunoaşterii, nu idolatrizată în sine, 
căci funcţia formei, în acest caz, este cea euristică şi nu 
cea estetică: „(...) ideile (mai ales în critică) se perimează 
relativ repede, pregnanţa cu care sunt exprimate ar putea 
reprezenta o şansă suplimentară de longevitate. Prinse 
în chihlimbarul for mulelor memorabile, ele înfruntă mai 
sigur trecerea tim pului. Ceea ce – repetăm neobosit – nu 
se obţine printr-un efort ulterior şi exterior meditaţiei, 
ci printr-o coacere simultană, printr-o concreştere – 
nelipsită, desigur, de intervale greu de depăşit – care se 
fina lizează în acea atât de des invocată de noi solidaritate 
dintre idee şi expresie. Nici în critica teoretică, nici în 
aceea practică, frumuseţea expresiei nu trebuie cul tivată 
în sine, ci întotdeauna subordonată cunoaşterii. Forma nici 
nu are aici o funcţie estetică, ci una euris tică.“ (Mircea 
Martin, Dicţiunea ideilor, p. 204).

Această zămislire de formule memorabile – o 
constantă a criticii literare promovate, dar şi practicate 
de Mircea Martin de la Generaţie şi creaţie până la 
Geometrie şi fineţe – s-a bucurat de apreciere în rândul 
comentatorilor, însă reacţia contrară – de uşoară iritare, am 
zice – nu lipseşte din peisajul evaluării lui: „Aş reproşa, în 
chipul cel mai cordial, acestui inteligent şi talentat critic, 
o prea mare iubire de formule oraculare, o voluptate de 
a pune frazelor grele armuri.“ (Eugen Simion, Scriitori 
români de azi, I, p. 752)

* * *
Odată cu volumele care au succedat debutului cu 

Generaţie şi creaţie (1969) – aşadar Critică şi profunzime 
(1974), Dicţiunea ideilor (1981) şi Singura critică (1986) 
– Mircea Martin a abandonat cronica literară şi a devenit 
un „exeget al ideilor despre critică, într-o perspectivă 
diacronică“, el regăsindu-se în „pagina critică străină ca 
într-o oglindă“ (Gheorghe Grigurcu, Critici români de 
azi, pp. 487–488). Opţiunea replierii în teoria criticii a fost 
interpretată, puţin exagerat, drept văduvire a receptării 
literaturii în constrictivul predecembrism: „Retragerea 
lui Martin din critica actualităţii literare şi implicarea 
lui în dezbaterile teoretice a privat Literele române de 
asistenţa unui spirit critic ale cărui gust şi acuitate, fler 
şi tranşanţă îşi bazau siguranţa pe o substanţială rigoare 
teoretică.“ (Al. Cistelecan, Fişă de dicţionar, în Mircea 
Martin – 70, p. 90) 

Fiind în permanenţă interesat de „particularităţile, 
diferenţele specifice, modurile în care universurile critice 
se construiesc şi se exprimă inconfundabil“ (Monica 
Spiridon, în Dicţionarul general al literaturii române, 
p. 256), Mircea Martin a explorat asiduu mai ales spaţiul 
ideatic al scrierilor corifeilor Şcolii de la Geneva. Volumul 
Critică şi profunzime a devenit, după reeditarea cu minime 
revizuiri şi adăugarea capitolelor consacrate lui Georges 
Poulet şi Jean Starobinski, Geometrie şi fineţe, publicată 
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în anul 2004 la Editura Institutului Cultural Român. 
În Critică şi profunzime, conceptele, care formează 
titlul, sunt redefinite, profunzimea constituind o calitate 
inevitabil recognoscibilă la nivelul „oricărui proces 
spiritual impecabil articulat“, critica fiind „în esenţa sa, 
un act de cunoaştere prin edificare“ (Monica Spiridon, 
în Op. cit., p. 256). Dar pe când în Critică şi profunzime 
accentul cădea „asupra solidarităţii dintre cunoaştere şi 
proiecţia de lumi spirituale“, în Dicţiunea ideilor el se 
mută pe „continuitatea dintre gândire şi rostire în actul 
critic“ (Monica Spiridon, în Op. cit., p. 257). 

Cu privire la Dicţiunea ideilor, autorul atenţionează 
asupra temei unificatoare a eseurilor: „În ciuda 
problematicii diferite de la un autor la altul, mi s-a părut 
că o aceeaşi temă se poate regăsi înscrisă marginal sau mai 
degrabă subiacent în comentariul analitic. Este tema pe 
care am numit-o a dicţiunii, a modului de construcţie şi de 
formulare ce face ideile recognoscibile şi inconfundabile.“ 
(Mircea Martin, Dicţiunea ideilor, p. 8) 

În vreme ce Critică şi profunzime reuneşte studii 
„despre critici francezi, de la Saint-Beuve la J.P. Richard, 
în care Mircea Martin se caută, prin care se autodefineşte“, 
în care se opinează că exegeza rămâne un „«act viu şi 
liber» a cărui finalitate e «resuscitarea» operei“, Dicţiunea 
ideilor – încheindu-se cu acel „manifest în loc de postfaţă“ 
– semnalează indubitabil apartenenţa scriitorului Mircea 
Martin „la categoria acelor «tot mai rari care întreţin 
iluzia sau prejudecata criticii creatoare»“ (Dumitru Micu, 
Istoria literaturii române, p. 776).

În cea de-a treia componentă a acestui triptic 
accentuat teoretic – pe care îl formează Critică şi 
profunzime, Dicţiunea ideilor şi Sigura critică, din ale 
cărei capitole reţinem: Critică şi filosofie, Funcţia criticii, 
O critică integratoare, Critica – conştiinţa literaturii?, 
Să ne întoarcem la opere, De-clasicizarea clasicilor, 
Critica singură, Singură critica, Singura critică – analiza 
se concentrează asupra criticii autohtone reprezentate 
prin Edgar Papu („Portretul eruditului ca veşnic 
începător“) şi Adrian Marino („Prezenţă europeană şi 
realităţi româneşti“), prin Lucian Raicu („Lucian Raicu 
în căutarea mai-mult-ca-literaturii“), Nicolae Manolescu 
(„Portretul criticului ca «bătrân» cronicar“) şi Gheorghe 
Grigurcu („Profil sainte-beuvian: Gheorghe Grigurcu“), 
prin Liviu Petrescu („Scepticismul reconfortant al lui 
Liviu Petrescu“) şi Alexandru Călinescu („Între poetică 
şi critică: Alexandru Călinescu“), ale căror portrete 
seamănă „în parcurs şi profunzime, rigoare şi dialectică a 
distincţiilor, cu cele dedicate marilor critici francezi“ (Al. 
Cistelecan, Fişă de dicţionar, în Mircea Martin – 70, p. 98). 

Critica literară, care este atât profetică, cât şi 
conservatoare, va promova înnoirea, pe care tot ea va 
trebui să o raporteze constant la o tradiţie: „Dacă eficienţa 
ei asupra literaturii rezidă în capacitatea de descoperire, 
ecoul public depinde în chip decisiv de capacitatea ei de 
integrare. Aproape întotdeauna valorile literare noi trebuie 
explicate şi aşezate într-o serie deja cunoscută.“ (Mircea 
Martin, Singura critică, p. 17) Critica – acest „mod de a 
gândi despre un alt mod de a gândi“, această „descoperire 
de sensuri, interpretare, viziune a operei şi, deci, filozofie 
a ei“ (Mircea Martin, Op. cit., pp. 11–13) – profită de 
colaborarea sa cu filosofia, pentru că intuiţiile criticilor se 

convertesc în idei sub presiunea celei din urmă: „Efortul 
de meditaţie este desigur inerent oricărui act critic, după 
cum el este inerent oricărei creaţii, indiferent de gradul 
de conştiinţă artistică. Artistul creator poate să nu fie 
întotdeauna conştient de intuiţiile sale cele mai profunde, 
de toate implicaţiile universului său imaginar. De multe 
ori opera îi depăşeşte intenţiile, este, cu alte cuvinte, 
imprevizibilă pentru însuşi autorul ei. (...) Critica rămâne 
fondată pe intuiţie, ca şi opera, dar misiunea ei este să 
traducă aceste intuiţii în idei. (...) Plecând, aşadar, de la 
iluminările spontane ale intuiţiei şi practicând un fel de 
mimeză în plan intelectual a operei, critica ajunge la o 
reconstituire globală articulată – sinteză ideală în care e 
cuprinsă filosofia ei.“ (Mircea Martin, Singura critică, pp. 
11–12) 

Impunându-şi misiunea, deloc facilă, de orientare 
a gândirii din spaţiul literar autohton prin valorile 
diseminate, Mircea Martin, având conştiinţa efortului 
de racordare a spiritului critic indigen la spiritul 
critic european, s-a proiectat, metaforic vorbind, cu 
răbdare de eremit cultural, pe ecranul predecembrist şi 
postdecembrist sub figura misionarului ahtiat de osmoză 
ideatică: „A scrie cum trebuie despre un autor străin de 
acum sau de demult înseamnă a-l aduce, într-un fel sau 
altul, într-un orizont românesc actual. În ansamblul unei 
culturi o asemenea operaţie are valoarea unei anexiuni.“ 
(Mircea Martin, Op. cit., p. 27) 

„Traducerile de critică sunt – afirma Mircea Martin, 
pe bună dreptate – în O critică integratoare – mai fidele 
decât oricare altele. Funcţia integratoare a criticii noastre 
se vădeşte sau trebuie să se vădească aici mai bine ca 
oriunde.“ (Mircea Martin, Op. cit., p. 26) 

Dacă ne raportăm la câteva dintre studiile 
introductive, prefeţe ori postfeţe, pe care apoi Mircea 
Martin le-a concentrat în cărţi (de pildă: Carlos Bousoño 
şi legile poeziei, în Carlos Bousoño, Teoria expresiei 
poetice – 1975; Jean-Pierre  Richard,  Jean-Pierre 
Richard,  un cri t ic  întâmpină senzaţ ia  –  1974; 
Georges Poulet  sau despre cerc ş i  despre 
l i teratură înţeles  ca forme ale  minţ i i ,  în Georges 
Poulet, Metamorfozele  cercului  –  1987; Postfaţă, 
în Albert Béguin, Sufletul romantic şi visul. Eseu despre 
romantismul german şi poezia franceză – 1998; Concepţia 
critică a lui Marcel Raymond, în Marcel Raymond, De 
la Baudelaire la suprarealism – 1998; Hugo Friedrich 
şi poezia ca diferenţă radicală, în Hugo Friedrich, 
Structura liricii moderne de la mijlocul secolului al XIX-
lea până la mijlocul secolului a XX-lea – 1998), ar trebui 
să ne întrebăm – nu doar retoric! – cât şi ce îi datorăm 
profesorului exemplar Mircea Martin. 

Făcându-şi din critica literară obiectul meditaţiei sale 
şi schiţând figura profesionistului, a receptorului model 
(„aş admira mult pe criticul care ar avea tăria să nu-şi 
principializeze particularităţile, să-şi recunoască defectele 
constitutive, să-şi depăşească pre-judecăţile atunci când o 
operă literară autentică i-o cere“ – interviu: Românismul e 
pentru mine o componentă a europenismului, nu invers – 
George Arion, Flacăra, 1984; în Singura critică, p. 289), 
Mircea Martin va inocula – în eseurile actuale, incitative – 
irefragabile celule de responsabilităţi majore ale spiritului 
critic exponenţial: „Sunt critici, după cum sunt oameni, 
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care nu înţeleg decât ceea ce iubesc şi dacă iubesc. Sunt 
alţi critici şi, de bună seamă, alţi oameni, care nu iubesc 
decât ceea ce înţeleg şi dacă înţeleg. Cred că un critic 
ar trebui să înţeleagă şi ceea ce nu iubeşte; după cum ar 
trebui să se apropie cu iubire de ceea ce nu înţelege; să 
încerce să înţeleagă şi ceea ce la început n-a înţeles, să 
depăşească momentele de contrarietate sau de opacitate 
printr-un elan de simpatie penetrantă.“ (Mircea Martin, 
Op. cit., p. 83)

Cărţile acestui dresor de idei exprimă ataşamentul 
congenital pentru imperisabilele valori naţionale sau 
transnaţionale şi defulează protestul spiritului nemulţumit 
de statutul pe care mulţi dintre contemporani i-l conservă 
criticii, acela de subretă a literaturii. Mircea Martin a 
edificat – prin ceea ce a scris, optând cu stoicism pentru 
penumbrele scenei, nu pentru zarva din for – un „program 
hermeneutic mizând concomitent pe deschiderea 
teoretică şi pe fibra creatoare a criticii, un program pe 
care îl susţine tot atât cât îl şi întruchipează“ (Monica 
Spiridon, în Dicţionarul general al literaturii române, p. 
257). Neuitând că „există încă la noi destui scriitori care 
dispreţuiesc sau urăsc însăşi critica, nu numai pe nedemnii 
ei reprezentanţi“ (Mircea Martin, Singura critică, p. 34), 
că destabilizarea „valorilor şi confuzia lor se produc 
nu atât când un prestigiu sau altul e vulnerat, ci mai cu 
seamă în momentul în care opere cu totul mediocre sunt 
supralicitate, cu alte cuvinte, atunci când ideea de valoare 
e bagatelizată prin abuz“, că nu „obiecţiile şi contestările 
(argumentate) compromit actul în sine al valorizării, ci 
elogiile egale, circumstanţiale şi amorfe“, că absolutismul 
„în critică echivalează – în ordine intelectuală – cu 
dizolvarea ei“, că în absenţa criticii „nu se manifestă însă 
numai dogmatismul, ci şi – cu mai mult aplomb – «spiritul 
primar agresiv»“ (Mircea Martin, Op. cit., p. 65), precizând 
că există „o singură luptă care să merite implicarea, lupta 
împotriva imposturii şi nonvalorii“ (Mircea Martin, Op. 
cit., p. 289), că ne-aşteaptă la „o discuţie normală ca o 
replică la anormalitatea pe care vor s-o instituie, în paginile 
anumitor reviste, anumite articole sub anumite semnături“ 
(Mircea Martin, Op. cit., p. 46), invitându-ne să revenim 
„la opere, la texte, să privim cel mult omul prin operă 
şi nu opera prin om“ (Mircea Martin, Op. cit., p. 45), 
să acceptăm: „Primatul textului, aşadar, ca un principiu 
etic, nu numai estetic. Sau, mai exact, un principiu estetic 
devenit etic.“ (Mircea Martin, Op. cit., p. 46) – autorul 
Dicţiunii ideilor s-a străduit să înveţe lecţia pe care 
Marcel Raymond i-a predat-o, fără să îşi propună, pe care 
la rândul său profesorul de dicţiune a ideilor o livrează 
prin schiţa de portret a Maestrului, în care întrezărim 
o schiţă de autoportret: „Întâlnirea de acum 12 ani cu 
Marcel Raymond, marele profesor genevez, autorul, 
printre altele, al epocalei sinteze despre poezia modernă, 
mi-a dovedit că viaţa unui critic, a unui scriitor, poate fi 
asemenea cu scrisul său, că se poate, adică, desfăşura în 
limitele aceluiaşi angajament spiritual. S-a cultivat şi se 
mai cultivă la noi iluzia că talentul scuză totul, că opera 
reuşită purifică mizeriile biografiei. Se mizează, deci, pe 
un fel de răscumpărare fondată pe convertirea valorilor. 
Nimic din toate acestea la Marcel Raymond, a cărui 
cunoaştere apropiată mi s-a părut revelatoare nu numai din 
unghi profesional, ci şi moral. Omul era de o simplitate ce 

nu excludea nuanţele. Nu făcea din personalitatea sa un 
spectacol, nu avea pur şi simplu sentimentul «rivalităţii» 
şi o dată m-a tulburat de-a dreptul mărturisindu-mi că 
nu-l interesează deloc posteritatea cărţilor sale. Lecţia 
lui a constat în depăşirea nu doar a vanităţilor mărunte, 
dar a însuşi orgoliului intelectualist. Mă străduiesc să o 
aprofundez în continuare.“ (Mircea Martin, Op. cit., pp. 
285–286)

II. Manifestul unui teoretician şi practician al 
criticii literare creatoare

Deschizându-se prin Câteva cuvinte introductive şi 
continuându-se prin Contradicţia lui Valéry, Publicistica 
lui B. Fundoianu, Dincolo de adevărul pozitivist (M. 
Raymond), Simetria revelată a ideilor (T. Vianu), De 
la conştiinţa artistică inerentă la judecata de valoare 
necesară (G. Picon), Între analogie şi omologie (G. 
Călinescu şi R. Barthes), Carlos Bousoño şi legile poeziei 
– volumul Dicţiunea ideilor, apărut în 1981 la Editura 
Cartea Românească, se rotunjeşte cu o „pledoarie vrednică 
de Paul Zarifopol «pentru stil»“, aşa cum califică Dumitru 
Micu – în Istoria literaturii române (p. 776) – Dicţiunea 
ideilor, un manifest în loc de postfaţă, 14 pagini ardente 
în care Mircea Martin îşi exhibă ambivalenţa spiritului 
angajat în cele două direcţii concrescente, prima – teoria 
criticii literare, a doua – praxisul criticii literare creatoare.

Promovarea funcţiei creatoare a criticii literare 
a devenit crezul lui Mircea Martin încă de la începutul 
misiunii sale. Ori de câte ori i s-a ivit ocazia să pledeze 
în acest sens, desfăşurându-se de la microenunţ până la 
macroenunţ, Mircea Martin a făcut-o şi, indubitabil, a 
făcut-o elocvent şi cu îndârjire: „Poeţii adevăraţi sunt în 
acelaşi timp critici, criticii adevăraţi sunt în acelaşi timp 
poeţi. Insist asupra simultaneităţii însuşirilor ca probă a 
conştiinţei artistice şi a vocaţiei existente de ambele părţi. 
Am spus-o şi cu alte prilejuri: nu consider conştiinţa 
artistică un apanaj al criticii. Şi nici nu refuz criticii 
accesul la creaţie. Deosebirea dintre artist şi critic nu e, 
după părerea mea, una de esenţă, ci de proces.“ (Mircea 
Martin, Singura critică, p. 281) 

Ceea ce trebuie subliniat din capul locului este că 
forţa crescândă a pledoariei sale îşi extrage sevele prioritar 
din sfera praxisului critic propriu, fapt care elimină din 
discuţie posibila acuză de gratuitate a intervenţiei acestui 
strateg al criticii creatoare.

Nervul polemic al discursului pledant martinian se 
irigă abundent când atenţia autorului Dicţiunii ideilor se 
focalizează asupra vechii rupturi dintre ce şi cum, dintre 
idei şi formele pe care ideile acestea le primesc în procesul 
producerii textelor critice ale confraţilor împotriva cărora 
şarjează Mircea Martin, fără să-i individualizeze prin 
titluri de scrieri ori prin trimiteri la cartea lor de identitate. 
După ce este aşezată sub lupa cititorului eroarea în 
care întârzie gândirea celor ce rămân captivii dualităţii 
conţinut-formă, privilegiat fiind ce-ul, iar cum-ului 
fiindu-i rezervat statusul de cenuşăreasă, Mircea Martin 
argumentează metodic, delimitativ, cu aplomb: „Contează 
aşadar ce spune criticul şi nu cum spune. Ca şi când ceea 
ce spune n-ar depinde câtuşi de puţin de modul în care 
spune. (...) Aici e mai simplu ca oriunde să disociezi ideea 

colocviu despre doi critici: paul cornea - mircea martin



75

de forma care, nu-i aşa? o îmbracă. Să disociezi şi să 
reformulezi fără dificultate, căci importantă în critică este 
ideea, stilul nu-i decât un înveliş, o anvelopă, o chestiune 
pur formală şi cu totul laterală. Că ar exista un stil al ideii, 
iată o eventualitate pe care atâţia nici măcar n-o întrevăd. 
Dacă, totuşi, problema ca atare s-ar pune, atunci, desigur, 
stilul sau forma trebuie să fie «frumoase», tot aşa cum 
ideile trebuie să fie «juste». Regretabil este însă că uneori 
chiar unii critici cultivă o asemenea reprezentare sau o 
întreţin involuntar prin modul în care scriu. (...) Mai mult, 
ei dispreţuiesc stilul şi pe «stilişti» pe care-i asimilează 
nonşalant cu artizanii. (...) «Nu stilul face critica» – spun 
ei. Dar ce? Onestitatea, consecvenţa şi curajul opiniei, 
siguranţa gustului, acuitatea intuiţiei, profunzimea ideilor? 
Dar toate acestea fac stilul. Cum poate un critic să fie 
ferm în atitudine şi ezitant în expresie, exact în apreciere 
şi confuz în formulare? O frază poticnită, stufoasă până 
la incoerenţă poate purta mai mult decât urma unei idei? 
Presupunând că o asemenea idee va fi existat în mintea 
autorului, ea a fost oricum ratată, căci ineficienţa expresiei 
i-a determinat recăderea în virtualitate. În asemenea cazuri 
descoperirea ei de către un eventual exeget e sinonimă 
cu o atribuire, iar reformularea pregnantă cu un gest de 
(cel puţin) co-autor. Destul spre a ne face să credem că nu 
există gândire strălucită în expresie mediocră.“ (Mircea 
Martin, Dicţiunea ideilor, pp. 193–194)

Clamoarea spiritului critic martinian se dezvoltă 
riguros în două direcţii cu obiectivele lor precis stabilite. 
Primul dintre obiective îl reprezintă recrudescenţa 
stereotipiei divorţului dintre ideaţii şi expresiile 
vehiculante, disjuncţie a cărei existenţă se explică, 
parţial măcar, prin reaua interpretare a autenticităţii 
atât în literatură, cât şi în critică, fapt de care s-ar face 
responsabil – printre alţii, desigur – „hiperinteligentul 
Camil“, de vreme ce Locusteanu ar fi modelul perfectei 
autenticităţi, aceasta izvorând – cum n-ar trebui să se 
întâmple nicidecum – din „deficienţe, neîmpliniri, lacune“, 
pentru că „nu există autenticitate care să nu fie produsul 
unui stil“, le ripostează Mircea Martin cu îndreptăţire. 
Pentru semnatarul Dicţiunii ideilor, autenticitatea – 
fie din literatură, fie din critica literară – înseamnă 
adecvarea formei şi ideii până la încoronarea „unităţii 
inextricabile“, prin urmare vom recunoaşte statutul de 
critică artistică doar aceleia care satisface „exigenţa 
unităţii indestructibile între idee şi expresie“. Al doilea 
obiectiv atacat fiind acea viziune despre stil din care se 
hrăneşte antiteza calofilie-anticalofilie, Mircea Martin îi 
va opune o altă viziune. Orice gândire indolentă şi prolixă 
generează o expresie carentă, confuză şi ternă, a cărei 
ineficienţă ne readuce în spaţiul virtualităţii, după care 
va fi nevoie de intervenţia co-autorului care să îşi asume 
rolul „reformulării pregnante“ a ceea ce s-a compromis 
anterior. Dar ce înseamnă să fii proprietar de stil în critica 
literară? Să scrii migălit, fasonat şi împopoţonat, adică să 
explodezi în mirobolante artificii retorice? Nimic din toate 
acestea, avertizează Mircea Martin, pentru care numai 
„darul formulării exclusive, al expresiei irepetabile şi 
memorabile“ îl recomandă pe criticul creator şi imbatabil: 
„Cei ce dispreţuiesc şi discreditează efortul stilistic se 
revendică de la doctrinele moderne ale autenticităţii, la 
rândul lor o reluare radicalizată a anti-convenţionalismului 

romantic. În spaţiul nostru Camil Petrescu e autorul 
cel mai des invocat. Dar hiperinteligentul Camil, luând 
drept autenticitate exemplară suficienţa agramată a 
colonelului Locusteanu, întreţine confuzia de planuri pe 
care o comisese deja într-un subsol din Patul lui Procust. 
«Fără ortografie, fără stil şi chiar fără caligrafie» – suna 
îndemnul său adresat unui posibil începător într-ale 
literaturii. El părea să uite însă faptul elementar că în 
literatură nu există autenticitate care să nu fie produsul 
unui stil. Lucrurile nu stau altfel în ce priveşte critica. De 
unde până unde o frază încâlcită ori alta banal-curgătoare 
să reprezinte indicii de autenticitate? De ce să identificăm 
neapărat autenticul într-o deficienţă, într-o neîmplinire 
într-o lacună? (...) Nu, stilul nu se confundă cu înclinaţia 
metaforizantă, după cum scrisul cu adevărat frumos nu 
constă în rotunjirea caligrafică a expresiei şi nici nu se 
reduce la preferinţa pentru formele «linse», lustruite. 
(...) Efortul creator autentic are loc într-un plan în care 
conţinutul şi forma nu se mai pot disocia. Autenticitatea 
în critică, la fel ca autenticitatea în literatură, înseamnă 
tocmai această adecvare deplină care conduce la o unitate 
inextricabilă. (...) În ce are mai pur, critica este artistică, 
adică îndeplineşte exigenţa unităţii indestructibile între 
idee şi expresie. (...) Efect de sinteză organică, dar şi de 
lucidă stringenţă, stilul unui critic adevărat se recunoaşte 
în primul rând prin darul formulării exclusive, al expresiei 
irepetabile şi memorabile. Ceea ce spune el este atât de 
exact nuanţat încât nu poate fi respus în alt fel.“ (Mircea 
Martin, Dicţiunea ideilor, pp. 194–196) 

Fiindcă ideea rămâne insubstituibilă – precizează 
Mircea Martin – trebuie să i se creeze expresiei acesteia 
statutul unicităţii şi al irecuzabilului: „Criticul caută şi 
el în serie sinonimică, asemeni poetului, «cuvântul ce 
exprimă adevărul». Limbajul critic tinde la rândul lui să 
abolească sinonimia. Articularea desăvârşită, formularea 
exclusivă transformă expresia ideii într-un bloc unitar 
care nu mai poate fi disociat în idee şi expresie.“ (Mircea 
Martin, Op. cit., p. 199) 

Luarea în răspăr a prejudecăţilor literare se 
constituie în stimulator al meditaţiei care îşi propune să 
acceadă în alte zone ale gândirii. Mircea Martin intră în 
stare de ebuliţie ideatică după ce îşi selectează opozanţii. 
Starea de normalitate este oponenţa, dar nu opoziţia 
minimalizatoare, vituperantă, demolatoare, ci oponenţa 
creatoare, stimulativă şi conlucrătoare. Calitatea artistică 
a demersului interpretativ focalizat asupra operei literare 
consună cu atributele analizei teoretice prin care se 
„recompune o arhitectură de idei“, drept care frumuseţea 
criticii teoretice vom fi îndemnaţi să o identificăm în 
virtuţile vocaţiei arhitecturale a criticului literar, pe care 
Mircea Martin le individualizează la nivelul sintagmelor 
remarcabile de felul celor închise în paranteză 
(„articularea armonică a ansamblului“, „decurge rea 
irepresibilă a ideilor“, „spectacolul coerenţei finale“): 
„Împotriva prejudecăţilor altora insist însă în a sus-
ţine calitatea artistică a criticii nu numai în variantele ei 
aplicate la textul literar propriu-zis, dar şi în cazul-limită 
al analizei teoretice. Critica este artistică nu numai când 
evocă universul unui poem sau al unui roman, ci şi atunci 
când recompune o arhitectură de idei. (...) Exclusivitatea 
formei funcţionează aici mai ales la un alt nivel, nu al 
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frazei, dar al construcţiei teoretice, al conexiunii ideilor 
şi coerenţei argumentelor. La acest nivel, relaţia dintre 
conţinut şi formă e încă mai strânsă şi, dacă un cuvânt 
sau mai multe propoziţii sau chiar fraze întregi pot fi 
modificate fără alterarea ansamblului, prezenţa sau 
absenţa unei anumite idei într-un anume punct al discuţiei 
este decisivă: discuţia poate lua alt curs, altă orientare. 
Un text teoretic se încheagă, de regulă, astfel încât fiecare 
secvenţă a lui e o etapă într-o demonstraţie, altfel spus, în 
cuprin sul lui succesiunea este în întregime consecutivă. 
Nicio verigă nu trebuie să lipsească din înlănţuirea nece-
sară a ideilor. Frumuseţea criticii teoretice e de aşteptat şi 
de cău tat, aşadar, mai cu seamă în articularea armonică 
a ansamblului, în curgerea sau, mai bine-zis, în decurge-
rea irepresibilă a ideilor, în spectacolul coerenţei finale.“ 
(Mircea Martin, Dicţiunea ideilor, p. 202)

Comentatorii cărţilor lui Mircea Martin, cel 
ce promovează obsesia „dicţiunii, a modului de 
construcţie şi de formulare ce face ideile recognoscibile 
şi inconfundabile“, au semnalat, ştim cu toţii, calităţile 
discursului critic martinian, remarcându-i ardoarea 
polemică şi repulsia faţă de limbajul gratuit contondent, 
opţiunea solidei argumentări şi conştiinţa obligativităţii 
demnităţii profesionale: „Aceste articole au, înainte de 
orice, o «ţinută» remarcabilă, uşor academică, învăţată de 
la Vianu, un ton care impune respect: polemice, deseori, 
în spirit, nu sunt niciodată agresive în stil; se feresc de 
exagerare, de vehemenţa gratuită care ne dezgustă 
uneori în publicistică, de procesul de intenţie; încearcă 
să convingă prin justeţea argumentelor, nu prin tăria 
vocabularului. A pleda în favoarea criticii înseamnă, 
desigur, în primul rând, a o folosi cu demnitate.“ (Nicolae 
Manolescu, Istoria critică a literaturii române, p. 1243) 

Critica lui angajează „un dialog deschis şi fecund, 
înlăturând distanţele şi asumându-şi cu probitate normele 
deontologice ale profesiei sale“ (Iulian Boldea, Vârstele 
criticii, p. 69). 

În finalul capitolului Gaëtan Picon despre 
legitimitatea esteticii. „De la conştiinţa artistică inerentă 
la judecata de valoare necesară“) avem surpriza să 
descoperim – într-un crochiu de empatie auctorială – un 
exemplu de figură a criticului creator, cum o întruchipează 
şi alţii în datele sale esenţiale, aşa cum o modelează 
înseşi exigenţele martiniene: „Gaëtan Picon scrie parcă 
prea frumos pentru un estetician... Nu, în nici un caz nu 
vreau să spun că un estetician nu scrie sau (cu atât mai 
puţin) nu trebuie să scrie frumos. (Se înţelege că «frumos» 
nu înseamnă – mai ales într-un asemenea context – 
«caligrafic».) Obişnuiţi însă cu discursul descărnat şi nu 
o dată sinuos al atâtora dintre profesioniştii domeniului, 
avem de ce să fim surprinşi sau chiar contrariaţi de 
maniera în care autorul nostru înţelege să se afirme în 
câmp teoretic. Există momente în care discursul său e 
atât de fascinant încât ne lăsăm antrenaţi de farmecele lui, 
uitând că parcurgem, de fapt, etapele unei demonstraţii. 
Capacitatea evocatoare a criticului înnăscut nu se 
dezminte. Pe Gaëtan Picon îl citim nu numai pentru a 
ne instrui sau clarifica, dar şi pentru a vibra, pentru a 
participa la o emoţie fondatoare. Ca orice critic adevărat, 
el este un deţinător de taine, adică un creator.“ (Mircea 

Martin, Op. cit., p. 130)
Întrebarea: „Ce critic serios nu a cedat ispitei sau 

nevoii de a se verifica ori de a se regăsi pe sine în alţii, 
de a se apropia prin intermediul unor cazuri ilustre de 
esenţa însăşi a actului critic şi de a generaliza nu în alt 
fel, desigur, decât printr-o discretă confesiune?“ (Mircea 
Martin, Singura critică, p. 25) este mai veche – formulată 
fiind în articolul O critică integratoare, pe care Mircea 
Martin l-a publicat în 1975 în revista Steaua şi pe care, 
în 1986, l-a republicat în Singura critică – însă rămâne 
actuală şi indiscutabil deschizătoare de perspective 
în privinţa raportului dintre spiritul critic martinian şi 
spiritul critic european. 

Scriind ceea ce vedem despre Gaëtan Picon, în ce 
măsură oare Mircea Martin scrie – prin analogie – despre 
el însuşi? Să o spunem franc: dacă vom substitui – în 
acest fragment – numele Gaëtan Picon cu numele Mircea 
Martin, nu vom greşi câtuşi de puţin. „Maniera în care 
autorul nostru înţelege să se afirme în câmp teoretic“ este 
arta acelei seducţii scripturale pe care el a perfecţionat-o 
şi a propovăduit-o sub emblema dicţiunii ideilor: „Visez 
un critic-promotor al unei direcţii distincte prin însăşi 
autoritatea persoanei sale şi prin seducţia scrisului său. 
Nu e vorba aici de vreo prejudecată caligrafică, dar de 
pregnanţa necesară unei delimitări, de acea dicţiune suplă 
fără de care ideile se veştejesc înainte de a convinge. 
O direcţie, fie şi adecvată, poate fi compromisă de 
inadecvarea expresiei critice. De aceea – faceţi această 
concesie, ori aveţi această exigenţă – până şi criticul 
trebuie să ştie să scrie.“ (Mircea Martin, Op. cit., p. 18)

CONCLUZII

Prin volumul Generaţie şi creaţie (1969) – în care 
exigenţele spiritului critic se focalizau pe „modurile 
gândirii şi ale rostirii creatoare, indiferent de ariile în care 
se exersează“ (Monica Spiridon, în Dicţionarul general al 
literaturii române, p. 256), adică poezie, proză şi critică – 
Mircea Martin a intrat în arena literară prin cronicile sale 
scrise „sub specia definitivului, nu a conjuncturalului“, 
în care se dialoga „cu opera, punând epoca în paranteză“ 
(Al. Cistelecan, Fişă de dicţionar, în Mircea Martin – 70, 
p. 90).

Ceea ce nu poate contesta nimeni este faptul că 
Mircea Martin – după volumul Generaţie şi creaţie 
– „şi-a radiat“ statutul de cronicar literar şi a devenit 
un „exeget al ideilor despre critică, într-o perspectivă 
diacronică“ (Gheorghe Grigurcu, Critici români de azi, 
p. 487), el dezvoltând un „program hermeneutic mizând 
concomitent pe deschiderea teoretică şi pe fibra creatoare 
a criticii “ (Monica Spiridon, în Op. cit., p. 257). 

Când şi-a manifestat voinţa de reinserţie în 
actualitatea noastră literară prin Singura critică (1986, 
„poate fi o revenire“, aprecia Martin Martin în Argument-
ul cărţii, p. 5), pe care n-ar fi părăsit-o, căci n-ar fi ieşit 
din „peisaj“ scriind „despre Blaga sau Fundoianu, despre 
Călinescu sau Jean-Pierre Richard“, s-a semnalat tentativa 
eşuată de recucerire a imediateţii literare: „Afirmând 
aceasta, cronicarul literar de la debut nu recidivează 
decât aparent, fiindcă obiectul reflecţiilor sale, cu punct 
de plecare în întrebări provocate sau pe care şi le pune 
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singur, este problematica de ordin mai general privind 
condiţia criticii şi a oficiantului ei, raportul ei cu filosofia, 
problema creativităţii în discursul critic.“ (Ion Pop, Mircea 
Martin – între „identificări“ şi „singurătăţi“, în Mircea 
Martin – 70, p. 123) 

Gheorghe Crăciun, consemnând „decesul“ pasiunii 
foiletonistice a lui Mircea Martin, va menţiona – fapt 
deloc neglijabil – continuitatea aşteptării martiniene a 
unor excepţii întruchipate în poezie, în proză sau critica 
literară, apariţii care, bănuim, ar redeştepta apetenţa 
de recenzare: „Simte nevoia dialogului cu cei care vin, 
dovadă cenaclul «Universitas» pe care l-a îndrumat multă 
vreme în deceniul trecut şi care a produs poeţi deosebit 
de promiţători şi interesaţi. Totuşi, la nivelul scrisului 
vorbind, pasiunea foiletonistică de altădată s-a stins. Miza 
textului la zi nu-l mai încearcă pe actualul autor de studii 
ample, docte, subtile şi profunde la modul noii critici, dar 
interesul în raport cu posibilele surprize ale zilei a rămas.“ 
(Gheorghe Crăciun, Criticul şi profunzimea, în Mircea 
Martin – 70, p. 134)

Când discutăm – în cazul lui Mircea Martin – de 
actul „dezertării“ din „critica la zi“, să nu pierdem din 
vedere ce severă consecinţă a avut această surprinzătoare 
opţiune de renunţare la cronica literară, fiindcă ne-o 
relevă el însuşi ca surdinizare opusă „zgomotului“ produs 
prin fidelitatea faţă de respectiva formă de exteriorizare 
a gândirii care interpelează opera: „Cronica literară, 
foiletonul în genere reprezintă pârghii ale «puterii», adică 
ale influenţei în literatură şi, dincolo de locul central 
acordat deţinătorului lor în viaţa literară, ecoul rezervat 
operei acestuia în ansamblu va fi considerabil amplificat. 
Chiar şi atunci când nu se ocupă de literatura curentă, 
vocea cronicarului se aude parcă prin megafonul criticii 
literare. Spectacolul de personalitate pe care îl prilejuieşte 
rubrica fixă dintr-o revistă face posibilă câştigarea unui 
public mai larg şi cultivarea lui în continuare.“ (Mircea 
Martin, Singura critică, p. 72)

 Dacă este adevărat că preferinţele „fiecărui autor 
se pot îndrepta firesc spre un anume tip de critică“, tot 
adevărat este că „nu de puţine ori acelaşi critic exersează 
cu egală dexteritate recenzia, monografia, eseul, studiul de 
sinteză“ (Mircea Martin, Op. cit., p. 75), căci, iarăşi este 
adevărat, critica fiind „una singură, indiferent de formele 
ei”, Martin a practicat „succesiv ori aproximativ simultan 
câteva dintre ele, dacă nu pe toate“ (Mircea Martin, Op. 
cit., p. 68).

Mircea Martin – „cel mai bun teoretician al criticii 
din perioada postbelică“, „singurul care nu vede literatura 
ca o ilustraţie de precepte, ca o demonstraţie sau epifanie 
de concepte“ (Al. Cistelecan, Fişă de dicţionar, în 
Mircea Martin – 70, p. 90) – este „un critic al criticii din 
profunde raţiuni interioare“ (Gheorghe Crăciun, Criticul 
şi profunzimea, în Mircea Martin – 70, p. 134), pentru 
care să scrii nu înseamnă decât „aprofundare, revenire, 
nuanţare şi, dincolo de toate, plăcere, afinitate electivă“ 
(Gheorghe Crăciun, Criticul şi profunzimea, în Op. cit., p. 
133).

Militând pentru o critică literară „care îşi ia în serios 
misiunea fără s-o absolutizeze în vreuna din apariţiile 
individuale, care se devotează fără profituri scontate, 
care îşi defineşte personalitatea printr-o convergenţă 

constructivă, nu prin diferenţiere cu orice preţ“ (Mircea 
Martin, Op. cit., p. 7), când se aventurează în universul 
criticii franceze (Critică şi profunzime, 1974), Mircea 
Martin – loial apărător al pluralismului critic („Oricât de 
constante şi adânci, convingerile noastre nu ne vor face 
niciodată să interzicem pe acelea – fie şi contrare – ale 
altora.“ – Mircea Martin, Op. cit., p. 14) – se simte, iertată 
să fie expresia, ca peştele în apă, căci „este uşor vizibilă 
exersarea, în asemenea lecturi, a unui spirit ce caută 
justa măsură între implicarea subiectivă şi desprinderea 
necesară reflecţiei, exercitate asupra unui text căruia i se 
caută mereu, prin revelarea articulaţiilor de detaliu, unitatea 
totalizantă, obsesia modelatoare, marca unei umanităţi 
comunicante de sens existenţial“ (Ion Pop, Mircea Martin 
– între ,,identificări“ şi ,,singurătăţi“, în Mircea Martin 
– 70, p. 122).

Fiindcă „nu există gândire strălucită în expresie 
mediocră“ (Mircea Martin, Dicţiunea ideilor, p. 194), 
semnatarul Singurei critici – pentru care stilul „angajează 
omul, mai precis autorul în întregime“, el nefiind „un 
simplu instrument, cu atât mai puţin, un adaos decorativ“, 
ci „o prezenţă în profunzime“ (Mircea Martin, Dicţiunea 
ideilor, p. 195) – lansează conceptul seducător şi 
provocator al dicţiunii ca mod „de construcţie şi de 
formulare ce face ideile recognoscibile şi inconfundabile“ 
(Mircea Martin, Op. cit., p. 8), executând, aşadar, o şarjă 
teoretică împotriva prejudecăţii „de belfer pozitivist că 
numai ideile contează în critică, restul fiind formă goală, 
farmec auxiliar, graţie stilistică inutilă“ (Mircea Martin, 
Op. cit., p. 196).
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Oana STRUGARU 

Mircea Martin şi funcţiile criticii în 
globalizarea literaturii

The premise of this paper is that literary criticism 
should play an important part in the globalization of 
literature. Understood mainly as a social phenomenon 
with great economic impact, globalization affects 
literature thematically and stilistically, but mainly by 
transforming reading, from an aesthetic experience, into 
a form of entertainment. In this context, we are trying to 
outline some of the major functions that literary criticism 
should have today in ordert to maintain the aesthetic 
autonomy of global literature. The starting point of our 
approach is Mircea Martin’s essays from Singura critică, 
in which the critic proves an outstanding foresight, 
anticipating since 1983 the global trend of literature. 

Key words: Mircea Martin, globalization, 
literature, criticism 

În 1983, în America, Eduard Said scrie The 
World, the Text and the Critic, în care propune o 
angajare a criticului în decodarea contextului social 
şi istoric existent în spatele operei literare. La rândul 
său, Benedict Anderson militează, prin conceptul de 
Imagined Communities, pentru depăşirea referinţelor 
naţionale în construirea discursului literar. Punctul 
comun al acestor lucrări este acela că ele conturează 
o nouă perspectivă asupra literaturii care marchează 
depăşirea autoreflexivităţii şi autosuficienţei propuse de 
poststructuralism şi proiectarea literaturii într-un spaţiu 
global, în afara referinţelor naţionale. Pe plan social şi 
economic, Theodore Levitt propune în numărul mai-iunie 
al aceluiaşi an din revista „Harvard Business Review” 
termenul de „globalizare” în raport cu noile realităţi 
economice ale vremii. Cu toate că termeni din aceeaşi 
sferă au mai fost folosiţi (satul global al lui Mcluhan 
datează din 1964), articolul acesta impune utilizarea 
sa extensivă, prin faptul că trasează o delimitare foarte 
clară între companiile multinaţionale şi cele globale. 
Toate acestea conturează o nouă perspectivă asupra 
lumii, care condiţionează o nouă situare a individului în 
raport cu concepte-reper de tip: acasă, naţiune, identitate, 
dezrădăcinare etc. 

Prin raportarea la acest context internaţional, 
literatura română se află încă sub auspiciile comunismului, 
cu toate că se simte, prin tânăra generaţie ’80, suflul 
schimbării, al orientării către Occident (o orientare 
simţită puternic în plan cultural, nicidecum în plan 
economic sau social prin acceptarea vizibilă a unui set 
de valori occidentale). În aceste condiţii, Mircea Martin 
publică în numărul 4/1983 al „Revistei de istorie şi teorie 
literară” (articol inclus în retrospectiva Singura critică), 
Proiectele sale utopice prin care literatura română ar 
deveni, în cuvintele criticului, „universală”. Reclamând 
dificultăţile asumate (impedimente în traducere, 
poziţionarea marginală a poporului, construirea mesajului 
scriitorilor într-o exclusivitate naţională etc.), criticul se 

poziţionează pe sine la graniţa dintre spaţii, dintre un aici 
cu specific naţional şi un acolo internaţional, asumându-şi 
o interogare metodei de selecţie a operelor ce pot duce în 
afară numele literaturii române: „o confruntare creatoare, 
spune criticul, are loc mai întâi în interiorul unei culturi 
naţionale, dar ea poate şi trebuie să fie extinsă în cadrul 
unui concurs internaţional de valori”. Central este, după 
cum se poate observa, criteriul valorii pe care Mircea 
Martin îl slujeşte întotdeauna, afirmând în Funcţia 
criticii din 1972 că „criticul adevărat nu poate fi sensibil 
la operele mediocre, chiar dacă ele vin în întâmpinarea 
programului său”. Motivul este unul de la sine înţeles: 
criticul se defineşte prin operele şi valorile pe care le 
promovează, iar ideile, continuă Martin, „nu pot suplini 
absenţa vocaţiei”. Astfel, indiferent cât de mult opera 
serveşte în procesul de construire şi promovare, adăugăm 
noi, a unei culturi, plasarea acesteia în contextul global 
al literaturii nu trebuie să piardă din perspectivă criteriul 
valoric. Mai ales ţinând cont de faptul că aceste opere sunt 
supuse unui dublu proces de selecţie, construit pe criterii 
opuse. Astfel, opera trebuie să se înscrie într-un sistem 
naţional de valori (înglobând un anumit context specific), 
pentru ca abia apoi să poată păşi în afară (în întâmpinarea 
acelor valori existente pe plan internaţional).

Preocuparea pentru această integrare a literaturii 
române (şi a culturii în general) într-un context general 
care depăşeşte naţionalul este o constantă a operei lui 
Mircea Martin, criticul având în permanenţă conştiinţa 
că se raportează la un spaţiu mult mai larg şi mai diferit, 
decât cel în care istoria îl obligă să trăiască. Dar în acelaşi 
timp, are şi sentimentul distanţei, alinierea la spaţiul 
occidental fiind mai degrabă una intuitivă. Iată ce afirmă 
criticul în acelaşi articol, discutând de această preocupare 
pentru universalizare în celelalte culturi ale Europei: 
„Situaţia nu poate fi, desigur, esenţial alta în alte ţări 
europene vorbind limbi de circulaţie restrânsă. Nu ştiu în 
ce măsură o asemenea problemă mai agită spiritele acolo, 
cert este că unele dintre ele au avut şansa de a sparge de 
mult cercul de ignoranţă prin forţa cîtorva personalităţi”.

Astfel, fără a avea o atitudine explicită în 
orientarea discursului critic, Mircea Martin lasă să se 
întrevadă în subtext cel puţin o aliniere la tendinţele şi 
preocupările contemporane ale criticii literare, adeverind 
ceea ce autorul însuşi afirmă în deschiderea ediţiei din 
2006 a volumului Singura critică: „nici literatura, nici 
critica nu trăiesc din referinţa la prezent şi, prin urmare, 
nici nu sunt destinate doar unui consum imediat”. Critica, 
aşadar, se ridică deasupra timpului său, se desprinde 
de imediat, fără a-l neglija însă, căci, spune autorul, 
„literatura este chemată să servească imperativele epocii, 
critica recomandă temele majore şi sugerează soluţii 
de adecvare şi accesibilitate”. Iată, pe scurt, schema 
unui sistem critic, care, în contemporaneitate, ar avea 
un rol important în procesul de globalizare a literaturii 
prin construirea unui context internaţional favorabil 
promovării de valori care să poarte în sine o moştenire 
culturală veritabilă.

După mai mult de treizeci de ani de la momentul 
pe care l-am luat ca reper, globalizarea, prin impunerea 
unor inovaţii la nivel ştiinţific care duc la recartografierea 
hărţii lumii, transformă în realităţi imediate angoasele 
exploatate tematic de postmodernism (dizolvarea 
graniţelor şi a reperelor exacte, pluralitate, hyperrealitate, 
plierea timpului şi a spaţiului). Toate acestea sunt 
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simţite din ce în ce mai acut de individul care, aşezat la 
intersecţia între lumi, are nevoie de o ajustare identitară 
pentru a putea funcţiona confortabil în acest nou spaţiu al 
simultaneităţilor. Obligat la o mobilitate fără precedent 
prin care raportarea la o singură dimensiune culturală 
generează izolare şi etnocentrism, acest individ priveşte 
lumea ca un supermarket cultural de dimensiuni globale 
în care produsele destinate îndeplinirii nevoilor imediate 
sunt amestecate cu produsele culturale. De altfel, întregul 
proces de globalizare a literaturii, este înţeles în termenii 
stipulaţi de Imre Szeman, care afirmă că globalizarea, 
ca fenomen social şi economic a transformat cultura în 
într-o formă de divertisment utilizată ca realitate supusă 
comercializării. Fără a denumi un fenomen literar unitar, 
sau măcar cu câteva caracteristici majore, literatura 
globală se înscrie în această paradigmă a bunurilor de 
larg consum care generează metamorfoze de tip tematic şi 
stilistic. Astfel, în acest context, cultura este confiscată de 
determinantele economice, funcţionând mai degrabă ca 
un produs care înglobează doar tangenţial modul în care 
individul se raportează lumea din jur. Aici se încadrează 
şi literatura – în mod ironic, transformată ad litteram în 
produs de supermarket. Astfel, cărţile se scriu după reţete 
de succes dictate de cotele de piaţă, iar diferenţele dintre 
literatura de larg consum şi cea într-adevăr valoroasă 
sunt anulate, căci instanţele care garantează departajarea 
valorilor, după criterii clar definite, devin inutile în raport 
cu opţiunea instantanee pentru clişeu. Locul cronicilor 
literare generate de critici cu experienţă este luat de 
bloguri de literatură în care fiecare cititor îşi împărtăşeşte 
experienţa de lectură, într-un mod decisiv pentru succesul 
cărţii. Cititorii, transformaţi în consumatori de literatură 
ca formă de entertainment, condiţionează, prin numărul 
lor mare, supravieţuirea (financiară) a scriitorului, obligat 
astfel la concesii (tematice, stilistice şi, nu în ultimul 
rând, de valoare). Cartea trebuie să răspundă aşadar unor 
criterii foarte clare care să o transforme într-un produs 
vandabil. Mai mult, aceasta trebuie să se adreseze unui 
public cât mai larg, depăşind astfel criteriile locale. În 
această nouă dimensiune globală a literaturii, cele două 
funcţii esenţiale ale criticii identificate în critica lui 
Mircea Martin (rolul în devenirea culturii şi funcţia de 
promovare a valorilor) par să fie zădărnicite. De altfel, 
sensibil ca întotdeauna la simptomele prezentului, 
criticul literar atrage atenţia în articolul din ultimul 
număr al revistei „Euresis”, asupra atitudinii anti-estetice 
promovate de cultura de masă, identificând un proces 
de „recanonizare” a literaturii. Acest proces nu se mai 
fundamentează pe considerente estetice, tocmai pentru 
că funcţionează într-un context social cultural şi diferit, 
cel al culturii de masă care anulează diferenţele dintre 
ordinea estetice şi intelectuală şi cea socială.

În acest context, critica nu ar mai avea rol în 
construirea conştiinţei literaturii, care devine, aparent, 
autosuficientă. Cu toate acestea, şi în ciuda impresiei 
generale de inutilitate, deloc nouă, Mircea Martin afirmă 
în repetate rânduri rolul esenţial şi indispensabil al 
criticii în „devenirea culturii şi societăţii” prin asumarea 
unor sarcini mai ample care obligă la o redefinire a 
propriei condiţii. Iată ce afirmă criticul în articolul 
Critica – Conştiinţa literaturii? publicat iniţial în „Viaţa 
Românească”: „Conştiinţa artistică nu se confundă cu 
conştiinţa critică şi pentru că aceasta din urmă trebuie 
să vizeze nu numai o operă particulară sau locul ei 

într-o epocă anume, ci ansamblul însuşi al literaturii în 
devenirea ei istorică şi în conexiunile ei sincronice.”

Această afirmaţie, făcută în 1978, se distanţează 
de contextul social şi politic imediat şi funcţionează 
ca o axiomă a criticii, pe deplin aplicabilă la situaţia 
prezentului. Se ridică totuşi o problemă de metodologie. 
Prin ce metode mai poate critica literară să îşi îndeplinească 
rolul în contextul globalizării în care literatura, ca produs 
de masă, pare să fie autosuficientă.

Un prim aspect ar fi acela că, pentru a nu-şi 
pierde legitimitatea, critica trebuie să devină ea însăşi 
globală. Motivul este acela că discursul critic este obligat 
să funcţioneze într-un context mult mai larg (marcat 
de mobilitatea fără precedent a fiinţei umane, de lipsa 
timpului, de migraţie, de aculturaţie), fără a pierde, însă, 
din vedere contextul specific din care porneşte şi pe care 
trebuie, în cele din urmă, să îl reprezinte. Prin aceasta, 
criticul trebuie să îşi racordeze sensibilităţile la noile 
realităţi imediate şi să promoveze, prin scrierile sale, un 
sistem de valori construit din înţelegerea şi procesarea 
noilor realităţi.

Soluţia pentru această globalizare a criticii o 
identificăm, simultan, în două spaţii. Pe de o parte, o 
regăsim în articolele lui Mircea Martin invocate mai 
sus, prin acea aşezare la graniţa dintre aici şi acolo de 
care criticul vorbea încă din 1983. Pe de altă parte, ne 
întoarcem către Eduard Said, care, în articolul din 1994, 
intitulat Intellectual Exile: Repatriats and Marginals, 
exprimă cam aceeaşi idee, numai că într-o manieră 
mult mai explicită. Teoreticianul transformă atributele 
exilului în atuurile unei existenţe privilegiate a celui care 
îşi acceptă non-apartenenţa la spaţii specifice. Aşezarea 
între spaţii duce la o înţelegere diferită a realităţii prin 
permanenta relaţie de comparaţie în care exilatul se 
angajează printr-o constantă perspectivă a celui venit din 
afară. Or, contemporaneitatea demonstrează tocmai asta 
prin incapacitatea funcţionării autonome a reperelor strict 
naţionale. Limitarea la un astfel de context a actului critic 
nu ar face altceva decât să promoveze un sistem de valori 
care ar funcţiona doar în contextul închis căruia criticul îi 
aparţine şi ar fi inutil în afara lui. În cele din urmă, dacă 
discursul critic (şi nu numai) se adresează acelui nou tip 
de individ, subiect al globalizării, nu are cum să nu fie el 
însuşi global. Căci această adresabilitate largă ascunde un 
următor rol: garantarea valorii – tocmai grija constantă, 
menţionată cu recurenţă în opera lui Mircea Martin. 

 Într-un articol din 2005, Anis Shivani afirmă că 
în acest context global al culturii de masă critica are rolul 
de a revitaliza literatura, tocmai prin această preocupare 
pentru promovarea valorilor. Justificarea lui Shivani 
este că fără o critică ce se adresează unei audienţe cât 
mai largi, literatura nu-şi poate recăpăta locul central 
în cultură, căci volumul imens de produse culturale 
felurite îi zădărniceşte importanţa. Prin aceasta, critica se 
întoarce la funcţia sa primară, aceea de a educa publicul 
larg. Nu ne vom opri însă aici la a discuta un algoritm 
care să garanteze judecata de valoare. Credem că acest 
lucru ţine de sensibilitatea fiecărui critic în parte, căci, la 
urma urmei, după cum spune Mircea Martin în articolul 
din 1972, pentru descoperirea vocaţiei literare e nevoie 
de vocaţie critică.

În schimb, necesară în îndeplinirea acestei funcţii 
de promovare a valorii este o adaptare la noile realităţi şi 
o utilizare a noilor mijloace de propagare a informaţiei. 
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Acest fapt trimite la o primă condiţie menţionată mai sus, 
aceea a globalizării implicite şi necesare a criticii înseşi. 
Pericolul în acest caz este un fel de revers al medaliei. 
Critica se poate contamina de iluzia popularităţii şi, sub 
auspiciile acestei funcţii de „educare”, să piardă din vizor 
tocmai scopul principal, promovarea valorii, făcând, în 
numele adresabilităţii cât mai largi, concesii la nivel de 
discurs. Fenomenul nu este nici pe departe unul lipsit 
de importanţă, căci, pe alocuri, critica literară devine ea 
însăşi produsul unei culturi de masă, trădându-şi, prin 
aceasta, obiectul. 

Un alt aspect al acestui rol esenţial ne întoarce 
cu faţa către trecut, criticul fiind aşezat nu numai oblic 
între culturi, dar şi între perioade literare. Astfel, în 
această piaţă a literaturii în care produsele imediate se 
luptă pentru supremaţie, criticul este singurul în măsură 
să aducă în atenţia cititorului acele texte de o valoare 
incontestabilă (el este responsabil pentru promovarea 
a ceea ce David Damrosch numeşte shadow canon), 
care, prin universalitatea lor, înglobează sensibilităţile 
lumii contemporane. Şi această strategie este anticipată 
de Mircea Martin încă din 1983 în articolul De-
clasicizarea clasicilor, prin ceea ce criticul numeşte un 
proces de „contemporaneizare”. Iată ce spune Martin: 
„Modernizarea clasicilor implică, într-un fel sau altul, 
într-un plan sau altul, supunerea lor la exigenţele epocii 
noastre” – dar nu dintr-o poziţie de putere, de autoritate 
incontestabilă, ci printr-o revalorizare critică a acestora 
în context actual. 

Un ultim aspect ia în discuţie critica situată de 
astă dată în interiorul globalizării privită, de astă dată, ca 
discurs hegemonic care mediază o anumită perspectivă 
asupra realului. Din nou o întoarcere la intuiţia lui Mircea 
Martin, care, în articolul din 1972, menţionează: 

„critica este eficace prin faptul că, pe căi diverse, 
grăbeşte conştiinţa de sine a scriitorilor, interpretând 
obsesiile centrale ale unei literaturi ca simptome ale 
unei epoci; prin faptul că, impunând un anumit tip de 
exigenţă, determină alunecări importante ale sensibilităţii 
şi ale receptivităţii literare.” 

Din acest punct de vedere, aducem în discuţie 
punctul de vedere al lui Imre Szeman care propune, 
în raport cu discursul hegemonic al globalizării, o 
perspectiva interdisciplinară a criticii ca expresie a 
mobilităţii literaturii: critica, aşadar, ar trebui să atragă, 
în primul rând atenţia asupra caracterului artificial a ceea 
ce reprezintă, spune Szeman, faţa publică a globalizării.

Globalizarea, ca fenomen social şi economic, se 
impune, spune criticul, prin promovarea unei ficţiuni 
cu valenţe retorice şi ideologice care condiţionează 
funcţionalitatea sistemelor sociale. Avem de-a face, din 
nou, cu o utopie construită de o naraţiune dominantă (tot 
un fel de aservire a discursului literar, numai că de această 
dată considerentele ideologice au fost înlocuite de altele 
economice). Ceea ce trebuie să facă critica este, spune 
Szeman, să atragă atenţia tocmai asupra caracterului 
ficţional al acestei naraţiuni prin expunerea mecanismelor 
retorice şi confiscarea semnificaţiilor în construirea de 
discurs, căci globalizarea ar fi, conform criticului, acel 
discurs hegemonic în raport cu care se redefinesc toate 
celelalte tipuri de discurs (cel literar în egală măsură). 
Asta ar însemna, spune Szeman, o aplecare a criticii 
literare către varianta mai largă a criticii culturale.

Totuşi, funcţiile sale nu se limitează, în acest 

context, doar la deconstruirea discursului dominant, căci 
critica are rolul de a propune noi concepte, prin care să 
demonstreze că realitatea poate fi privită altfel. Pe scurt, să 
facă posibilă coexistenţa unor perspective multiple asupra 
realului. Fără a împărtăşi viziunea extremă a lui Szeman, 
suntem de acord cu rolul criticii literare în promovarea 
de viziuni multiple asupra realităţii. Căci, în cele din 
urmă, critica are rolul fundamental de a decontextualiza 
şi recontextualiza: înscrierea în paradigma globală a 
operelor valoroase produse în context naţional.

Prin toate aceste funcţii, pe care le-am putea 
uşor rezuma în trei cuvinte-cheie, interculturalitate, 
intertextualitate şi interdisciplinaritate, criticul devine 
un uriaş, un Argus cu mulţi ochi, am completa noi, care 
include în discursul critic toate valenţele operei literare 
cu scopul de a o integra în contextul mult mai larg al 
discursului hegemonic al globalizării. Şi nu în ultimul 
rând să seducă, prin forţa proprie, acel public larg, şi el 
mecanizat în egală măsură. Acesta poate fi acel „critic-
promotor al unei direcţii distincte prin însăşi autoritatea 
persoanei sale şi prin seducţia scrisului său”, aşa cum îl 
anunţa Mircea Martin încă din 1972. 
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Senida Denissa POENARIU

Un traseu critic: de la text la prefaţă 

Prefaces signed by Mircea Martin embody a 
distinctive critical spirit and also a personal critical 
method. To capture the specificity of Martin’s prefaces, I 
proposed in this paper a typology by comparing Martin’s 
approaches to other two theories about the functioning 
of the prefaces, namely the peritext introduced by 
Genette and Derrida’s pre - face. The starting point in 
the construction of this typology was the relationship that 
each of these prefaces have in relation to what we might 
call the source - text. If Genette’s peritext maintain with 
the source – text a dependency relationship and Derrida’s 
pre - face shows a interdependence connection, Martin’s 
prefaces are independent texts, their autonomy entail the 
core of the critical act practiced, the essence burgeoning 
from the definition of critics as a “confrontation between 
two consciences”.

Key words : Independent preface, peritext, pre – 
face, critical conscience

  
Genette situează totalitatea elementelor liminale 

ce însoţesc textul central al unei cărţi, şi se regăsesc în 
interiorul cărţii respective, sub termenul-umbrelă de 
„peritext”. Din categoria peritextelor fac parte titlul, 
subtitlul, pseudonimul, prefaţa, notele, postfaţa ş.a., 
scopul acestora fiind acela al medierii dintre carte şi cititor. 
Deşi, cu siguranţă, o aprofundare asupra peritextelor 
martiniene menţionate mai sus ar fi fructuoasă, mă voi 
concentra doar asupra prefeţelor, respectiv postfeţelor 
scrise de Mircea Martin. Punctul de plecare îl reprezintă 
observaţiile lui Genette care plasează funcţia unei prefeţe 
în jurul a două întrebări cheie: Cum şi De ce ar trebui citit 
textul pe care-l prezintă şi îl re-prezintă? Percepţiile lui 
Genette asupra tipului de relaţie ce ar defini poziţionarea 
prefeţei în raport cu ceea ce am putea numi convenţional 
text-sursă pot fi reduse prin termenul de subordonare, 
prefaţa fiind oarecum dependentă de textul pe care-l 
însoţeşte. 

Oare acesta să fie şi cazul prefeţelor semnate de 
Mircea Martin? Sunt prefeţele lui Mircea Martin vectori 
prin intermediul cărora se focalizează conţinuturi, miza 
fiind doar aceea a conceptelor cheie, căzând astfel sub 
incidenţa peritextului?

Dacă am răspunde afirmativ, nu doar că am opera 
o limitare, ci chiar, am vorbi de o distorsionare atât a 
dimensiunii teleologice, cât şi a celei eidetice definitorii 
prefeţelor martiniene.

Reunirea unora dintre acestea în volume este, 
de altfel, un argument solid în favoarea autonomiei lor. 
Şi, într-adevăr, avem în faţă texte autonome ce găsesc 
coerenţa ipso facto, texte ce parcurg următoarele etape: 
text-sursă * prefaţă * text autonom publicat în volum * 
prefaţă. Prefeţele ajung aşadar să fie la rândul lor prefaţate 
de propriul lor creator.

Care ar fi elementul ce le conferă independenţă? 
Sunt operate modificări ulterioare? Sau altfel spus, care 
este traseul critic urmat de Martin prin care prefeţele pe 

care le semnează depăşesc statutul standard al peritextului, 
aceasta în condiţiile în care raporturile ce stau la baza 
relaţiilor dintre prefeţe şi textul – sursă, prezintă la o 
extremitate relaţia de dependenţă, exemplificată prin 
prefaţa lui Genette, şi la cealaltă, relaţia de autonomie ce 
caracterizează prefeţele lui Martin. Între ele, mediană, se 
situează perspectiva lui Derrida asupra rolului prefeţei.

În Diseminarea, Derrida, plecând de la prefaţa 
semnată de Hegel, determină tipul de existenţă a prefeţei 
standard, prefaţă ce s-ar plia pe formatul peritextului, 
definind-o ca un „rest de scriitură” ce se plasează exterior 
şi totodată anterior conţinutului pe care îl anunţă. 
Adevărata pre-faţă ar trebui să constituie o prezentare 
de sine a conţinutului, fiind în acelaşi timp negată şi 
interiorizată în „auto-producerea şi auto-determinarea 
conceptului”.1 Derrida vorbeşte de o situare paradoxală 
a pre-feţei nu doar în exteriorul, cât şi în interiorul 
conceptului. Doar dacă atinge această dublă necesitate, 
devenind interiorizată şi, în acelaşi timp, sublimată în 
textul pe care-l însoţeşte, prefaţa devine valabilă, sau 
altfel spus devine text „de-marcat prin el însuşi”. Am 
plasat această situare din perspectiva relaţiei cu textul-
sursă, sub semnul interdependenţei.

Pentru a surprinde natura prefeţelor lui Martin, 
cred că trebuie în primul rând să traducem în limbaj 
martinian „conceptul” pe care-l amintea Derrida. Voi 
pleca de la definiţia criticii din Singura critică: „un mod 
de a gândi despre un alt mod de a gândi”2 sau altfel spus 
o conştiinţă (cu unicitatea ei), despre o altă conştiinţă (în 
unicitatea ei). Conştiinţa criticului operează un demers 
identificator cu o altă conştiinţă, şi anume conştiinţa 
operei, în limbaj pouletian. Pentru a ilustra această relaţie, 
Martin apelează la un citat din Ramon Fernandez, care 
consider că merită notat: „critica literară are drept scop 
să coincidă pe cât posibil cu opera, să însoţească elanul 
ei creator, să imite pe planul inteligenţei demersurile 
ei esenţiale”.3 Coincidere, însoţire, imitare. Dar oare şi 
contopire?

 În cazul prefeţelor lui Mircea Martin, metoda 
folosită este una dialogică, aşa cum de altfel susţine şi 
criticul: „Un Picon şi un Poulet, printre alţii, au stăruit 
convingător asupra faptului că opera este conştiinţă. 
Această conştiinţă nu se dezvăluie decât în dialog, orice 
lectură, şi cu atât mai mult lectura critică, înfăţişându-ni-
se ca o confruntare între două conştiinţe”.4

 Dacă pentru Derrida prefaţa devine text de-
marcat doar în momentul în care se interiorizează şi se 
sublimează în interiorul conceptului filozofic, în cazul 
lui Martin, prefaţa scapă de sub incidenţa subordonării 
prin intermediul confruntării dintre conştiinţa critică şi 
conştiinţa operei, fiindcă în definitiv „lectura în genere 
şi critica în special rămân forme de alianţă spirituală, de 
progresie în dialog”.5

În prefeţele studiilor de critică literară, metoda 
dialogată folosită de Martin poate fi foarte bine ilustrată 
prin tehnica jocului de pase. Pentru a vedea cum se 
manifestă, am ales prefaţa la studiul lui Ferdinand 
Brunetiére, Evoluţia criticii de la Renaştere până în 
prezent, deşi aş fi putut alege foarte bine oricare dintre 
prefeţele la studiile de critică, şi nu numai. Jocul de pase 
este însă mult mai strâns în Ferdinand Brunetiére între 
scientism şi clasicism. După ce punctează importanţa şi 
unicitatea studiului prefaţat în cadrul mai larg al operelor 
semnate de acelaşi autor, Mircea Martin extrage un 
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citat prin care Brunetiére îşi justifică demersul. Jocul de 
pase este mai degrabă un preludiu pentru pasul următor. 
Acesta este momentul în care, printr-un proces de 
identificare, Martin se ipostaziază succesiv, preluând atât 
vocea conştiinţei operei, cât şi pe cea a criticului, prin 
intermediul unui demers guvernat de regulile dialecticii. 
Voi încerca să extrag, şi să contrag în acelaşi timp, 
mărcile acestui dialog, selectând doar pasajele cheie din 
demonstraţie:

 „Dar ne întrebăm [ … ] dacă nu se poate 
stabili, dincolo de intenţiile autorului, o reciprocitate 
compensatoare [ ... ] căci e de mirare cum de nu a văzut 
Brunetiére în istoria criticii nu numai o introducere la 
teoria genurilor, dar şi un domeniu particular pe care 
prevederile ei să-l guverneze. Altfel spus, cum de nu 
urmăreşte el istoria criticii ca gen literar, când contextul 
însuşi al discuţiei ar fi sugerat această integrare [ … ]. 
Numai că Brunetiére nu râvneşte la o asemenea integrare. 
De altfel, un critic care a ajuns să-şi pună în felul lui 
problema evoluţiei genurilor nu avea cum să întrevadă 
sau să admită posibilitatea ca însăşi critica să fie un gen 
literar.”6

Martin ridică probleme din postura criticului 
pe care le argumentează, ca imediat să găsească şi 
soluţii prin vocea autorului, care de asemenea sunt 
argumentate. Nicio problemă nu rămâne nesoluţionată. 
Nicoleta Cliveţ, în eseul Mircea Martin sau despre 
literatură şi tristeţe, publicat în revista Vatra, vorbeşte 
despre critica de relaţie ce-şi gaseşte manifestarea 
printr-o relaţie dialogală prin care Martin ar practica 
o autodefinire prin ceilalţi. Nu cred că este vorba, cel 
puţin nu în prefeţe, de aşa ceva. Dimpotrivă, Martin 
ştie foarte bine pe ce poziţie se situează în raport cu 
viziunea criticului/ teoreticianului cu care întreţine 
acest dialog. Cred că, de fapt, miza este alta. Consider 
că vorbim de un demers premeditat, finalitatea acestuia 
fiind construirea progresivă a unor invarianţi teoretici 
comuni. Nu comuniune, ci participare la sensul comun 
prin intermediul interogării obiective, interogare 
receptivă la alteritatea textului ar suna prin vocea lui 
Gadamer.7

Pentru a vedea la un nivel mult mai practic ce ar 
presupune acest punct de incidenţă, trebuie să parcurgem 
un traseu invers faţă de cel adoptat până acum. Dacă 
până în momentul de faţă am urmărit traseul de la opera-
sursă la prefaţă, acum vom apela la trei volume în care 
Martin şi-a strâns o parte dintre aceste prefeţe, mai exact 
la prefeţele acestor volume, unde, dacă am avut dreptate, 
ar trebui să găsim exprimarea acestor numitori comuni, 
fiindcă şi în cazul prefeţelor propriilor volume, Martin 
aplică aceleaşi principii.

Interesant este faptul că Martin reuşeşte ca din 
prefeţe să construiască volume omogene. Cum este 
posibil acest lucru? Prin consecvenţa metodei critice şi 
prin căutarea permanentă a unui factor unificator. Aşadar, 
în Critică şi profunzime, pe lângă alte două texte, apar 
publicate prefeţele studiilor lui Ferdinand Brunetiére, 
Marcel Raymond, Jean- Pierre Richard şi Gaëtan Picon. 
În Argumentul ediţiei sunt evidenţiate atât metodologia, 
cât şi scopul volumului. Prin intermediul unei plasări 
foarte aproape de texte, de pătrundere în „intimităţile de 
gândire” şi de identificare, se încearcă refacerea coerenţei 
unei concepţii critice personale, dar şi descoperirea 
recurenţelor: 

„Unitatea cărţii nu trebuie căutată în egalitatea 
tratării şi, cu atât mai puţin, în nivelul organizatoric al 
pretextelor ei, ci eventual, în ceea ce dialogul angajat cu 
fiecare personalitate în parte scoate ca numitor comun 
pentru însăşi definiţia actului critic. Căci orgoliul abstract 
al oricărui critic şi sensul ultim al operei lui se confundă 
cu încercarea de a defini profesiunea prin propria 
activitate. O meditaţie asupra criticii vor să propună de 
fapt paginile ce urmează, alegându-şi pe rând autorii 
şi lăsându-se călăuzite mai cu seamă de ceea ce este 
exemplar în destinul şi experienţa lor.”8 

Martin îşi descrie demersul folosind câteva 
concepte-cheie, asupra cărora cred că trebuie insistat 
puţin: unitatea cred că trebuie privită atât la nivel macro, 
cât şi la nivel micro. Vorbim de unitatea cărţii, privită 
ca un construct de prefeţe, dar şi de unitatea fiecărei 
prefeţe în parte, privită ca un dialog între cele două 
conştiinţe. Punctul de întâlnire este numit de Martin 
numitor comun şi îşi găseşte manifestarea în demersul de 
definire a actului critic, în specificitatea şi în acelaşi timp 
universalitatea sa. În momentul în care numitorul comun 
este atins, asistăm la contopirea celor două conştiinţe. 
Sau, altfel spus, „participare la sensul comun”.9

În reeditarea apărută în 2004 sub titlul de 
Geometrie şi Fineţe sunt introduse alte două prefeţe, şi 
anume cea de la Metamorfozele cercului a lui Georges 
Poulet şi cea de la Melancolie, nostalgie, ironie de Jean 
Starobinski, miza declarată în prefaţa volumului ce 
poartă numele Geometrie şi fineţe, un elogiu al criticii 
franceze în loc de ARGUMENT este aceeaşi, respectiv 
identificarea unor puncte confluente asupra criticii 
plecând de la exemplaritatea criticilor francezi discutaţi:

„Indiferent de soluţiile lor metodologice, criticii 
aceştia găsesc întotdeauna o măsură justă şi o distanţă justă 
în raport cu fiecare operă, astfel încât comentariul lor să 
se menţină în zona ei de animaţie fără să o strivească sub 
povara unor generalităţi şi, totodată, fără să o modifice 
prin secţiuni arbitrare. Preocupaţi de identificarea 
inconfundabilă a autorilor şi de singularitatea operelor, ei 
depun, în acelaşi timp, efortul de a transforma – prin însuşi 
discursul lor – aceste unicităţi în entităţi comprehensibile 
şi universalizabile.”10

Această preocupare pentru „identificarea 
inconfundabilă a autorilor şi de singularitatea operelor” 
este poate şi mai vizibilă în Dicţiunea ideilor, unde în 
prefaţa volumului, Martin declară:

 „autorii prezentaţi în sumar nu folosesc numai 
spre a ilustra stadiul unei discipline sau al unei probleme; 
ideile şi teoriile sunt, la rândul lor folosite spre a ilustra 
un anumit autor. Nu mă interesează numai ideile în sine, 
dar şi felul în care ele sunt trăite de o personalitate anume 
– care se şi formulează prin intermediul lor.”11

Vorbim de tema dicţiunii, „a modului de 
construcţie şi de formulare ce face ideile recognoscibile 
şi inconfundabile”.12 Discuţia este reluată în postfaţa 
volumului, unde lăsându-se provocat „de sugestiile pe 
care dialogul purtat cu fiecare dintre aceşti autori în 
parte le poate oferi pentru o discuţie de ansamblu”13, 
Martin trasează liniile, respectiv „posibilităţile înseşi ale 
scriiturii teoretice”.14

Distanţându-se radical de categoria peritextului, 
dar şi de pre-faţa, respectiv textul de-marcat al lui 
Derrida, prefeţele lui Mircea Martin, plasate în poziţia 
paradoxală de dublă dependenţă, atât de vocea criticului, 
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cât şi de impulsul originar al operei se desprind de 
ambele, autonomizându-se dialogic în vederea atingerii 
unui punct de confluenţă teoretică.
__________

Note:
1 Jacques, Derrida, Diseminarea, Editura Univers 

Enciclopedic, Bucureşti, 1997, p.15.
2 Mircea, Martin, Singura critică, Cartea Românească, 

Bucureşti, 2006, p. 15.
3 Ibidem, p. 16.
4 Ibidem, p. 58.
5 Ibidem, p. 57.
6 Mircea, Martin, Critică şi profunzime, Editura Univers, 

Bucureşti, 1974, p. 35.
7 Hans – Georg, Gadamer, Adevăr şi Metodă, Editura 

Teora, Bucureşti, 2001.
8 Mircea, Martin, Critică şi profunzime, Editura Univers, 

Bucureşti, 1974, pp. 5-6.
9 Hans – Georg, Gadamer, Adevăr şi Metodă, Editura 

Teora, Bucureşti, 2001, p. 409.
10 Mircea, Martin, Geometrie şi fineţe, Editura Institutului 

Cultural Român, Bucureşti, 2004, p. 11.
11 Idem, Dicţiunea ideilor, Editura Cartea Românească, 

Bucureşti, 1981, pp. 5-6. 
12 Ibidem, p. 8.
13 Ibidem, p. 9. 
14 Ibidem.
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Mircea Martin, Singura critică. 
Despre criticul niciodată singur

Abstract: The present deals with the micro-
monographies of Edgar Papu and Adrian Marino, 
comprised in the volume Singura critică (Cartea 
Românească, 2006), and analyzes the way in which the 
literary critical discourse relates to the dominant official 
discourse at the moment when the first edition of the 
book was published (1986). In a „toxic” time (Mariana 
Marin), Mircea Martin finds salvation in being part 
of „forms of spiritual alliance”, and in creating a 
„civilization of dialogue”. These both ways are opposed 
to the crippling intrusion of politics in the field of the 
literary. Therefore, the un-solitude (Mircea Martin’s 
term) is the privileged condition of the literary critic.

Key words: literary criticism, alterity, text, 
context 

1. Preambul
Într-un poem al său, Mariana Marin formulează 

o interogaţie emblematică pentru circumscrierea 
statutului intelectualului într-un regim totalitar: „Cum să 
te aperi de toxicitatea timpului/În care trăieşti?” (Casa) 
Întrebarea e expresia unei exasperări, a unei crize căreia, 
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ontologic, nu-i sunt la îndemână soluţiile. Dincolo însă 
de contextul precis din care au fost extrase, cele două 
versuri conturează spaţiul unei tensiuni ideatice în care 
pot locui texte şi atitudini (de la resemnare până la revolta 
autodistructivă sau revoluţionară, de la contestare până 
la identificarea cu agresorul) dintre cele mai diverse.

Volumul Singura critică1 de Mircea Martin se 
numără printre acestea datorită condiţiei sale speciale: 
publicat într-o primă ediţie în 1986, la editura Cartea 
Românească (aşadar în perioada comunistă), el e revăzut 
şi reeditat în 2006, 20 de ani mai târziu, într-un context 
politic şi cultural nou. Cele două ediţii ale volumului 
schiţează, fără voie, un arc ce leagă o epocă de alta, 
supunându-se probei timpului.

Argumentul semnat de autor pentru ediţia a 
doua încearcă să aproximeze ce câştigă şi ce pierde 
cartea prin recontextualizarea sa temporală. Pierderile 
se regăsesc mai degrabă pe palierul tensiunii dintre 
conţinutul articolelor incluse în volum şi discursul 
ideologic dominant la data primei ediţii. Semnificativă 
în acest sens este discuţia despre funcţia de „îndrumare” 
atribuită criticii literare, prin exercitarea căreia ea risca 
să fie confiscată de discursurile puterii şi deturnată de 
la finalităţile sale specifice. Fără a menţiona explicit 
miza politică a dezbaterii, Mircea Martin face totuşi 
disocierile necesare şi risipeşte echivocul: „Eficienţa 
orientării generale, ideologice, a literaturii de către 
critică, în afară de nobleţea însăşi a ideilor susţinute, 
de modul în care sunt disociate valorile. Altfel spus, 
orientarea largă, culturală a literaturii trebuie să coincidă 
cu orientarea care decurge din valorizarea estetică.”2 
Ce câştigă textul prin reeditarea sa? Probabil, în mod 
esenţial, reconfirmarea validităţii intacte a punctelor de 
vedere formulate de către autor, precum şi şansa unei 
redimensionări a conţinutului său tocmai prin prisma 
datării istorice a textelor.

2. Ipoteză
Micro-monografiile critice care îi au ca obiect 

pe Edgar Papu, Adrian Marino, Lucian Raicu, Nicolae 
Manolescu sau Gheorghe Grigurcu, pe Liviu Petrescu 
sau Al. Călinescu pot acum fi citite şi ca documente ale 
modului în care conştiinţa autorului însuşi s-a raportat 
la constrângerile ideologice ale momentului. Plinurile şi 
golurile textului, informaţiile prezente în text (explicit 
sau oblic, aluziv), respectiv acelea omise reconstituie 
amprenta unei conştiinţe confruntate cu un context 

ideologic potrivnic.
Ne propunem, aşadar, să recitim textul lui Mircea 

Martin folosindu-ne de versurile citate anterior ale 
Marianei Marin drept „poartă de intrare”, drept sinteză 
conceptuală edificatoare: „Cum să te aperi de toxicitatea 
timpului/În care trăieşti?” Vom avea în vedere, cu 
precădere, două dintre micro-monografiile semnate 
de Mircea Martin, cele referitoare la Edgar Papu şi 
Adrian Marino, pe care le socotim reprezentative pentru 
ansamblul lucrării şi contrastante dacă le raportăm una 
la cealaltă.

3. „Alianţele spirituale” ca formă de rezistenţă
Aşadar, „Cum să te aperi de toxicitatea timpului/

În care trăieşti?” Răspunsul pe care îl propune Mircea 
Martin e de o simplitate numai aparentă, dar de o 
eficacitate incontestabilă atât în ordine existenţială, cât 
şi intelectual-profesională: prin participarea la „forme de 
alianţă spirituală”3. Condiţia criticului literar ar fi, prin 
urmare, nesingurătatea, termen ce defineşte întâlnirea, 
intermediată de lectură, a conştiinţelor: 

„(…) chiar ea, opera, are o conştiinţă 
inconfundabilă cu cea care a generat-o. Ea nu e, 
deci, (numai) purtătoare a conştiinţei creatorului, ci 
deţinătoare a propriei conştiinţe. (…) Această conştiinţă 
nu se dezvăluie decât în dialog, orice lectură – şi cu 
atât mai mult lectura critică – înfăţişându-ni-se ca o 
confruntare între două conştiinţe”.4

Presiunii intruzive a politicului în sfera reflecţiei 
critice i se răspunde prin cultivarea dialogului cu 
spiritele contemporane înrudite. Soluţia „alianţei 
spirituale” la care recurge Mircea Martin presupune 
convergenţa preocupărilor spirituale, libertatea asocierii 
fără abolirea spiritului critic şi respinge ferm imperativul 
politic al înregimentării şi al depersonalizării în umbra 
unei ideologii dominante. Dacă ea, critica, e una singură, 
reunind multitudinea formelor sale de manifestare în jurul 
imperativului inconturnabil al adecvării la obiect, unică 
se vrea a fi şi ideologia politică ce regizează momentul 
istoric. Unicitatea acestei ideologii e însă generatoare 
de suspiciune: abuzivă şi manipulatoare, „toxică”, în 
termenii Marianei Marin, ea nu poate fi anihilată decât 
prin exerciţiul constant al cultivării alterităţii. De altfel, 
„critica de identificare” pe care o practică Mircea Martin 
e, aşa cum el însuşi mărturisea într-un dialog cu Andrei 
Terian:

 „o şansă dată obiectivităţii, nu subiectivităţii, un 
efort de supunere la obiect, de obiectivare, nu un pretext 
pentru o paradă a unei inteligenţe speculative. Critica 
de identificare este constitutiv orientată spre Celălalt, 
nu spre sine; ea e de neconceput fără o dimensiune a 
alterităţii. De fapt, orice fel de critică mi se pare de 
neconceput fără imaginaţia Celuilalt”.5

Aşadar, examinarea discursurilor critice 
ale lui Edgar Papu, Adrian Marino, Lucian Raicu, 
Nicolae Manolescu sau Gheorghe Grigurcu urmăreşte 
restituirea integrală, în text, a imaginii Celuilalt. 
Analizele lui Mircea Martin au în vedere două paliere 
– unul, al ideilor care se articulează, convergent, într-
un sistem critic, altul, al imaginii aceluia care şi-a trăit 
în mod exemplar ideile. Indisolubil legate de persoana 
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autorului lor, ideile păstrează ceva din palpitul concret 
al existenţei reale. Demersul lui Mircea Martin ocoleşte, 
de bună seamă, relativizarea abuzivă sau derizoriul 
biografic; reconstituirea legăturii ombilicale dintre 
existenţa criticului literar şi ideile sale reprezintă însă o 
garanţie suplimentară împotriva depersonalizării dictate 
de ideologia puterii. Ideile „cu chip recognoscibil” sunt 
imune la „toxicitatea timpului” în care trăiesc.

Astfel, portretul pe care Mircea Martin i-l face 
lui Edgar Papu, profesorul de literatură universală din 
anul I la Filologie, e memorabil prin grija pentru nuanţe: 
fervoarea, delicateţea, discreţia sunt notele dominante 
ale portretului. Ancorarea exactă în timp a evocării 
– „anul de graţie 1957” – nu poate să nu atragă după 
sine acum, în momentul lecturii celei de-a doua ediţii 
a cărţii, spectrul unei alte dramatice situări istorice: în 
1961, doar câţiva ani mai târziu raportat la momentul 
reconstituit de Mircea Martin, Edgar Papu va fi arestat 
de către autorităţile comuniste şi condamnat la opt 
ani de închisoare. În lumina acestei recontextualizări, 
portretul atent, vădit „îndrăgostit” pe care îl scrie Mircea 
Martin fixează efigia unei personalităţi exemplare, a 
Profesorului şi a Criticului a cărui excelenţă desfide 
orice condamnare.

Formulările sintetice succed evocării în registru 
autobiografic şi delimitează riguros spaţiul oferit 
subiectivităţii evocatoare.6 Edgar Papu e mai degrabă 
„un disociator de forme şi de idei decât unul de valori”. 
El se defineşte prin „refuzul discursului autoritar”, refuz 
formulat din postura eruditului aflat în permanentă 
căutare de „osmoze”, de relaţii organice între diferite 
epoci şi teritorii culturale. Prin tendinţa sa de a identifica 
liniile de forţă unificatoare, fenomenele de convergenţă 
în plan cultural, Edgar Papu se situează în descendenţa 
lui Tudor Vianu şi a lui Lucian Blaga, „a căror tinereţe 
spirituală” a fost fundamental înrâurită de şcoala 
morfologică germană.

De altfel, modul în care Edgar Papu descrie 
relaţia sa cu Magistrul Vianu ar putea, schimbând ceea 
ce e de schimbat, să funcţioneze ca o excelentă sinteză 
a influenţei determinante pe care el însuşi a avut-o, ca 
profesor, asupra lui Mircea Martin: „În raza personalităţii 
sale luminoase şi a metodei sale neîntrecute, simţeam 
că încep să mă construiesc. (…) Cine se prezenta la 
Tudor Vianu fără nimic, fără o trăire, fără un tumult, 
fără o dramă a culturii într-însul, greşea adesea.”7 
Configurarea propriei identităţi culturale se face, aşadar, 
prin exerciţiul necesar al raportării la model, menit să 
situeze propria aventură spirituală într-o tradiţie care 
o legitimează axiologic şi hermeneutic. În „timpuri 
toxice”, a identifica just valorile exemplare şi a le apăra 
împotriva eroziunii ideologicului constituie un act 
polemic (prin raportare la contextul politic) şi salvator 
(în ordine interioară), în orice caz astfel se construiesc 
premisele unei „drame a culturii” asumate ca destin 
personal. Lecţia fundamentală a Profesorului Edgar 
Papu se decantează, în timp, tocmai prin raportarea 
„dramei de cultură” la „dramele existenţei”: „Am înţeles 
de la Edgar Papu atunci – şi astăzi nu fac decât să verific 
valabilitatea acelui implicit îndemn – că literatura şi 
cultura trebuie iubite necondiţionat. Vreau să spun, în 

orice condiţii.”8 Enunţul final, explicativ şi neostentativ 
în formulare, are însă forţa unei profesiuni de credinţă 
definitiv cristalizate: „în orice condiţii”, aşadar şi sub 
presiunea toxică, deformatoare a ideologiilor puterii, 
criticul literar poate alege să salveze el însuşi valorile în 
care crede. Iar Edgar Papu este una dintre aceste valori 
pe care Mircea Martin o „salvează”, refăcând profilul 
întreg al unei personalităţi culturale exemplare prin 
spectaculoasa erudiţie asociativă şi prin fervoarea cu 
care trăieşte actul cultural.

Pe de altă parte, în construirea portretului lui 
Adrian Marino, Mircea Martin procedează la disocieri 
succesive, la cizelări atente care dezgolesc, în chiar 
centrul personalităţii acestuia, ideea de „suspiciune”, 
care „rămâne o trăsătură de caracter a criticului şi la 
maturitate”. Analizând un articol semnat de Adrian 
Marino în decembrie 1945, intitulat Destinul criticului 
tânăr, Mircea Martin identifică toate datele evoluţiei 
ulterioare a acestuia, dictate de vocaţia deja mărturisită 
pentru construcţia culturală grandioasă, de dispreţul 
mereu reînnoit pentru critica publicistică şi pentru 
foiletonism, de enciclopedism. „Gustul cartezian al 
limpezimilor”, „supraluciditatea” intelectualului în 
discuţie amplifică anvergura polemică a discursului său, 
participarea pasională, temperamentală la viaţa ideilor. 
„Ambiţia afirmării dincolo de frontierele naţionale” e, 
în ce-l priveşte pe Marino, „o obsesie fondatoare” care-i 
impune studiul clasicilor şi opţiunea pentru literaturile 
străine în detrimentul cronicii de întâmpinare şi al 
cultivării interesului pentru literatura contemporană. 
Ruptura de maestru, de George Călinescu e explicată ca 
o formă de orgoliu, dar şi ca „o perfidă strategie”: „Căci 
răsturnarea valorilor e evidentă: criticul tânăr se retrage 
demn, cedând maestrului teritoriul «notorietăţii locale şi 
foarte relative», pentru a rămâne – cu formula fericită de 
mai târziu a lui Costache Olăreanu – ucenic la clasici”.9

Mircea Martin reuşeşte şi de astă dată să 
construiască un portret ce nu sacrifică nuanţele. Dacă 
în cazul lui Edgar Papu notaţiile criticului au căldura 
evocării admirative a figurii exemplare a profesorului, 
în ceea ce-l priveşte pe Marino se impune cu necesitate 
recunoaşterea meritelor aceluia care, în demersul său 
aproape eroic, e singur: „În plus, în acest caz, trebuie 
să salutăm victoria unui om singur, victoria unei asceze 
intelectuale şi a unei regularităţi productive ce e gata 
să primească în închipuirea contemporană un contur 
de legendă.”10 Ecoul neaşteptat al accentului sub care 
Mircea Marin aşază adjectivul singur apare (poate nu 
întâmplător) în chiar titlul cărţii de memorii publicate 
recent de Adrian Marino, Viaţa unui om singur (Polirom, 
Iaşi, 2010).

Sublinierea autorului în legătură cu singurătatea 
lui Adrian Marino rezumă o întreagă istorie, intoxicată 
iremediabil de intruziunile ideologiei comuniste. Un 
cuvânt e suficient pentru a-i evoca celui avizat realitatea 
dramatică a unui destin marcat de ciocnirea cu sistemul 
totalitar, explicând absenţa a două decenii din biografia 
intelectuală a lui Marino aşa cum a putut s-o reconstituie, 
în 1986, criticul Mircea Martin: 

„În 1947, la 26 de ani, avea gata deja o Viaţă 
a lui Macedonski, prezentată şi ca teză de doctorat, şi 
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concepuse în linii mari şi studiul operei marelui poet 
nedreptăţit. Ne putem închipui cât ar mai fi produs acest 
intelectual de o înaltă competenţă şi de o mare hărnicie 
în continuare, dacă i-ar fi fost hărăzită ori îngăduită o 
carieră normală. Dar Viaţa şi opera lui Macedonski vor 
apărea abia peste două decenii, restructurând ierarhia 
curentă a valorilor critice şi impunându-l brusc în frunte 
pe autorul ei”.11 

Formulările sunt eufemistice, situate în imediata 
proximitate a „minciunii totalitare” pe care o denunţă 
fără a o numi direct. Ele evocă, o dată în plus, exasperarea 
poetic formulată de Mariana Marin: „Cum să te aperi de 
toxicitatea timpului/În care trăieşti?” Iată, o strategie de 
apărare e defensiva pasiv-agresivă, solidarizarea printre 
rânduri cu acela care, închis, apoi deportat în Bărăgan, 
lupta cu încrâncenare să nu-şi rateze vocaţia culturală.

4. „O civilizaţie a dialogului”
Evocându-l pe profesorul Edgar Papu, Mircea 

Martin identifica drept definitorie „o civilizaţie a 
dialogului, semn al culturii trăite şi al răspunderii 
intelectuale asumate.”12 În spirit dialogic sunt construite 
şi micromonografiile critice incluse în volumul de faţă. 
„Alianţele spirituale” prin care Mircea Martin răspunde 
presiunii uniformizatoare a ideologiei comuniste nu 
anulează, ci implică exerciţiul critic, distanţarea de 
obiect pentru a-i releva limitele, incompletitudinea, 
imprecizia sau pentru a afirma punctul de vedere diferit.

Astfel, obiecţiile pe care Mircea Martin le aduce 
conceptului de protocronism, concept lansat în 1977 
de Edgar Papu (Din clasicii noştri) au în vedere fie 
legitimitatea în sine a unora dintre „anticipările pe plan 
universal” identificate de eminentul profesor, fie opoziţia 
neproductivă şi inutilă a noţiunii cu cea de sincronism. 
De asemenea, generalizarea abuzivă prin care Edgar 
Papu ar încerca să legitimeze „un nou model formativ 
pentru cultura română în ansamblu” e subliniată ca atare. 
De remarcat delicateţea cu care Mircea Martin înlătură 
orice suspiciune legată de interesele politice care l-ar 
fi putut motiva pe Edgar Papu în demersul său riscant: 
„Dar, oricât de hazardate ar fi părerile autorului, ele îşi 
păstrează o inocenţă ce rezultă în primul rând dintr-o 
bună intenţie indiscutabilă, care îndepărtează de la 
sine bănuiala oricărui calcul conjunctural.”13 Proiectul 
protocronist al lui Edgar Papu rămâne, din punctul 
de vedere al lui Mircea Martin, expresia unei erudiţii 
exaltate, din nefericire necenzurate, în orice caz liberă de 
orice vinovăţie în raport cu discursul puternic ideologizat 
al conducerii comuniste. Anexarea de către putere a 
conceptului de protocronism românesc şi îngroşarea 
notelor naţionaliste nu i se poate imputa profesorului 
Papu, însă constituie un exemplu relevant despre felul în 
care se exercită influenţa „toxică” a ideologiei totalitare.

Dimensiunea dialogică a micromonografiilor 
lui Mircea Martin e evidenţiată şi de retorica analitică, 
revelatoare a interogaţiilor care provoacă obiectul studiat 
să-şi dezvăluie limitele şi care, în acelaşi timp, indică 
piste de investigaţie suplimentare, căi noi prin care 
obiectul se poate întregi. Astfel, discutând bibliografia 
impresionantă consultată de Adrian Marino în etapa de 
elaborare a Dicţionarului de idei literare, Mircea Martin 

nu poate să nu remarce absenţa unor titluri relevante: 
„De ce lipseşte, totuşi, Arthur Lovejoy cu The History of 
Ideas şi The Great Chain of Being?”. Atunci când nu e 
exerciţiu formal de articulare a propriei reflecţii analitice 
(„Dar cum apar ideile literare în reprezentarea lui Adrian 
Marino?”), interogaţia e folosită pentru a învesti actul 
critic, minuţios în demersul său, cu atributele unui 
autentic dialog cu opera în discuţie, menit să provoace 
reacţii din partea autorului şi să deschidă spaţiul unei 
dezbateri: „Ori să semnalăm absenţa unor idei literare, 
totuşi, importante, precum – aleg la întâmplare – absurd, 
bovarism, ficţiune, generaţie etc.?”

5. În chip de concluzie
Singura critică, sintagma care dă titlul volumului 

lui Mircea Martin, trimite aşadar la un discurs a cărui 
miză ştiinţifică e completată, involuntar, de prezenţa în 
efigie a autorului însuşi, ale cărui opţiuni intelectuale 
se formulează prin disocierea de ideile comunismului 
omnipotent la data apariţiei textului. Am văzut în 
alegerea obiectului de studiu (respectiv opera unor critici 
literari contemporani) o strategie de rezistenţă: formarea 
de virtuale „alianţe spirituale”, solidaritatea profesională 
şi în sens mai larg spirituală cu alte conştiinţe exemplare 
ale timpului său. Demersul criticului literar e în egală 
măsură analitic şi recuperator. El scoate în evidenţă 
liniile de forţă ale sistemului critic analizat şi în acelaşi 
timp restabileşte legătura dintre om şi idee, dintre 
autor şi sistemul politic în mijlocul căruia e silit să-şi 
construiască opera.

__________

Note:
1 Mircea Martin Singura critică, ediţia a doua, 

revăzută, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2006.
2 Ibidem, p. 20.
3 Ibidem, p. 57.
4 Ibidem.
5 Mircea Marin 70, în „Cultura”, numărul 61 / 2013 

(465), 5 mai 2013.
6 Discutând despre rigoarea şi sobrietatea specifice 

stilului lui Mircea Martin, confundate adesea cu 
impersonalitatea, Mircea Iorgulescu vorbeşte despre o 
„mistică a justeţii care imprimă scrisului său o tensiune ce-i 
asigură şi în timp o invidiabilă rezistenţă.” (Mircea Iorgulescu, 
„Complexe de ieri, complexe de azi”, în: Tangenţiale, Editura 
Institutului Cultural Român, Bucureşti, 2004).

7 Edgar Papu, apud Mircea Martin, op. cit., p. 91.
8 MARTIN, Mircea, op. cit. p. 93.
9 Ibidem, p. 120.
10 Ibidem, p. 123.
11 Ibidem, p. 121.
12 Ibidem, p. 107.
13 Ibidem, p. 106.
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Iulian BOLDEA

Ion Vartic - 70

Pare greu de crezut, dar este, cronologic măcar, 
strict adevărat: Ion Vartic împlineşte, în 4 octombrie, 70 de 
ani. Dincolo de erudiţie, de subtilitatea analizelor sau de 
fervorile comparatismului, critica lui Ion Vartic ascunde, 
în pliurile unui discurs fascinat de esenţele literaturii, un 
substrat afectiv din care teatralitatea şi melancolia nu sunt 
deloc absente. Gheorghe Grigurcu surprinde cu acuitate 
această dialectică a intimităţii şi dezvăluirii, a introvertirii 
şi ostentaţiei, care aminteşte structura caracterologică a 
unui homo duplex de esenţă barocă: „Neaşteptată e la acest 
cărturar temeinic, la acest strălucit eseist cu o scriitură 
marcată de un subadiacent lirism melancolic care este 
Ion Vartic puternica atracţie către teatru. E ca un soi de 
aspiraţie a introvertitului către extrovertire, ca un lăuntric 
protest împotriva unicităţii fatale a eului. Nesatisfăcut de 
ipostaza de spectator, Ion Vartic defineşte teatrul, cu o 
înfiorată relaxare speculativă, drept „o trecere de la starea 
de spectator către cea de actor şi invers”. De unde rezultă 
dorinţa de-a fi activ prin asumarea unui rol (sau a mai 
multora), de-a se suspenda din calitatea de actor, chiar 
în miezul prestaţiei acestuia, până la autocontemplaţie”. 
Considerând teatrul „o trecere de la starea de spectator 
către cea de actor şi invers”, Ion Vartic a fost atras, în 
mai toate eseurile sale, de jocul paradoxal între aparenţă 
şi esenţă, de revelaţiile raportului, de fineţe, dintre eu şi 
mască, dintre identitate şi alteritate.

Spectacol al unei lecturi atente a textului literar, 
critica lui Ion Vartic este, nu mai puţin, o probă, abil regizată, 
de virtuozitate analitică. Remarcând „detectivismul 
semnificaţiei”, apetenţa pentru redeschiderea unor dosare 
„aparent închise”, dar şi spiritul circumspect, tenace şi 
subtil al eseistului, Nicolae Manolescu observă că Ion 
Vartic este, în postura sa de hermeneut, „un vânător de 
semnificaţii profunde (în cunoştinţă de psihanaliză) şi 
ascunse în opere. Legătura dintre evidenţa şi enigma 
oricărui text literar constituie preocuparea cea mai vie a 
eseistului”. Spirit subtil, atent la nuanţe, cu o incontestabilă 
mobilitate a privirii, Ion Vartic e unul dintre cei mai 
înzestraţi eseişti români contemporani. Rafinamentul 
expresiv, precizia observaţiei, flerul hermeneutic par 
să fie mărcile distinctive ale unei scriituri critice alerte, 
aflate, s-ar spune, într-o permanentă „stare de urgenţă”, 
scriitură care, nemulţumită funciar de tabuurile şi 
poncifele literare moştenite fără discernământ, supune cu 
dezinvoltură reexaminării critice scriitori, opere, genuri 
literare, pledând, în acelaşi timp, pentru o atitudine de 

inconfort metodologic ce singularizează, în fond, un 
astfel de demers. Radu Stanca. Poezie şi teatru (1978), 
poetul cerchist e perceput ca un personaj, situat într-un 
decor pe măsură („Sibiul este o cetate barocă, iar Radu 
Stanca, poetul ei”). Grandilocvenţa, teatralitatea, proiecţia 
simbolică şi tragicul sunt componentele personalităţii 
scriitorului, pe care Ion Vartic le pune în lumină cu suficient 
aplomb, sugerând consubstanţialitatea lor („nevoia de 
grandios provine din nevoia de tragic, de unde şi senzaţia, 
atotstăpânitoare în teatrul stancian, că totul e exacerbat”). 
Biografie, convenţie şi iluzie simbolică, acestea sunt, în 
fond, măştile pe care şi le asumă poetul Radu Stanca şi 
care îl reprezintă fără încetare. 

Modelul şi oglinda (1982) are ca factor unificator 
ideea de „spectacol”, într-un demers  ce îşi asumă, deopotrivă, 
beneficiile demonstraţiei şi ale analizei de text nuanţate. 
Erudit, fără a supralicita datele vreunei metode critice, Ion 
Vartic argumentează cu abilitate, demontând mecanismele 
textului, ca în eseul Despre ironie sau despre „viceversa”, 
în care consideraţiile despre comic sau despre ironie sunt 
plauzibile şi subtile. Neliniştit adesea, atras de meandrele 
fragmentarităţii sau de labirinturile interogaţiei, eseistul e 
fascinat de lumea spectacolului, de arta disimulatorie, dar 
atât de autentică, sub raport estetic, a actorului.

Efectele acestei voinţe – mai mult sau mai puţin 
sistematice – a singularizării sunt de găsit şi în volumul 
Ibsen şi „teatrul invizibil” (1995), care s-a născut şi dintr-
un resort polemic la adresa inerţiilor şi prejudecăţilor – 
nu puţine şi deloc de neglijat – care încercuiesc, într-un 
contur malefic şi constrângător, receptarea în România a 
dramaturgului nordic. Cartea lui Ion Vartic se constituie 
într-o replică riguroasă adresată viziunii schematizante 
şi cel mai adesea simplificatoare pe care dramaturgia 
lui Ibsen a provocat-o în conştiinţa publică românească. 
Dacă exegeţii români ai lui Ibsen de dinainte s-au referit 
mai curând la conţinut, la trama exterioară a pieselor, Ion 
Vartic reuşeşte să ne ofere o descriere detaliată, pe cât de 
„adevărată”, pe atât de riguroasă, a structurii lor dramatice, 
a resorturilor intime care generează tensiunea estetică şi 
ontologică, demonstrând astfel modernitatea formulei 
teatrale ibseniene. Relevanţa „teatrului analitic” se naşte 
din chiar evaluarea trecutului ca „mit central al operei”; 
în fapt, trecutul e perceput ca un destin ce modelează 
implacabil biografia personajelor. Trecând peste 
denumirile ce au acoperit, de-a lungul vremii, noţiunea 
de teatru analitic („epilog”, teatru invizibil, „drama 
destăinuirii”, „teatru poliţist”) e cert că formula dramatică 
pe care a consacrat-o Ibsen, dându-i dimensiuni estetice 
dintre cele mai valide, se caracterizează prin proteism şi 
funcţionalitate estetică fertilă, ea punându-şi în modul cel 
mai decis amprenta asupra evoluţiei teatrului modern. 

Cioran naiv şi sentimental (2000) este o carte 
fundamentată pe conceptualizările schilleriene despre naiv 
(intuitiv) şi sentimental (speculativ), autorul construind 
o biografie spirituală, densă, detaliată, nesufocată de 
abundenţa detaliilor, a lui Cioran, un gânditor „privat”, 
ce a fost marcat de destinul minor al neamului său. 
Comparând textele de maturitate cu cele de început ale 
lui Cioran, eseistul înregistrează analogii şi contraste, 
constante tematice şi variaţiuni ale unor toposuri obsesive, 
într-un spirit sintetic şi erudit, deloc inhibat, dezinvolt 
în aprecieri şi în revelaţii comparatiste. În capitolul 
Cum poţi să fii român?, sunt inventariate şi comentate 
aprecierile dez-iluzionate ale lui Cioran despre neamul 
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său, într-o concluzie pesimistă, lipsită de orice urmă de 
idealizare. Nu întâmplător, referindu-se la paradoxul de 
a fi român, eseistul notează: „Faptul că ne aflăm aşezaţi 
sub spectrul ameninţător al unei permanente «fatalităţi 
exterioare» ne dă un anume tragism ; în schimb, faptul 
că speculăm profunda «filosofie funebră» ca pe o scuză 
pentru pasivismul nostru, o devalorizează şi o transformă, 
pînă la urmă, într-un «subterfugiu de laşi» prin care ne 
anulăm, simultan, tragismul real. În consecinţă, paradoxul 
de a fi român constă în a rămîne mereu neîmplinit într-o 
direcţie sau alta, tot timpul la mijloc de plin şi gol”. Clanul 
Caragiale (2002) pune în relaţie operele lui I.L. Caragiale 
şi ale lui Mateiu, din perspectiva unor procedee recurente. 
Unul dintre acestea este cel al misterului ficţional, comentat 
din perspectiva unui demers hermeneutic ce presupune 
relectura textelor caragialiene din perspectiva esteticii 
tainei, a misterului. Eseistul descifrează atracţia afină a 
celor doi Caragiale pentru „suprafiresc”, sugerând că cei 
doi scriitori „îşi dau mîna în hagialîcul imaginar către «cel 
mai frumos dintre veacuri» care «fu al optsprezecelea»...”. 
În descifrarea criptonimică a destinului lui Luki Caragiale, 
Ion Vartic observă că „ereditatea îşi spune cuvîntul: 
spiritul mimetic patern se transferă din teatrul jucat şi 
scris în poezia fiului”. Apropierile dintre I.L. Caragiale şi 
Thomas Mann, cu justificări estetice tipologice, îl conduc 

pe autor şi la reliefarea unei distincţii fundamentale: 
„în vreme ce artistul Caragiale ajunge la o conştiinţă 
burgheză, burghezul Thomas Mann ajunge la o conştiinţă 
de artist”. Repudiind cronologia, istorismul şi demonia 
factologicului, Ion Vartic este un comparatist de elită, 
ce îşi asumă, cu subtilitate şi rigoare a erudiţiei, „vieţile 
paralele” ale operelor literare. Bulgakov şi secretul lui 
Koroviev (2007) e o interpretare figurală a romanului 
Maestrul şi Margareta. Eseistul demonstrează, cu 
argumente credibile, că, în roman, Koroviev şi Maestrul 
se detaşează pentru a contura natura duală a lui Bulgakov. 
Margareta cea îndurerată e, la rândul ei, o figură simbolică, 
înfăţişând-o, la nivel imaginar paradigmatic pe Madona, 
pe Mater Dolorosa şi pe Isis. Apelând la diferite surse 
ale demonologiei (între altele, Dicţionarul infernal al lui 
Collin de Plancy), Ion Vartic interpretează, cu dezinvoltă 
erudiţie, tipurile de diavoli ce populau Moscova anilor 
treizeci, demonstrând, în acelaşi timp, faptul că romanul lui 
Bulgakov este o ficţiune compensatorie, care, prin structură 
şi conţinut, exorcizează spaimele, suferinţele şi teroarea 
infernului stalinist. Atent la toate nuanţele, disparităţile şi 
irizaţiile textului literar, subtil degustător de rafinamente 
estetice, om de teatru şi arhitect înzestrat al multor iniţiative 
în acest domeniu, Ion Vartic este, cu certitudine, unul dintre 
cei mai importanţi critici literari de azi. 
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cronică plastică

Maria ZINTZ

Ioan SBÂRCIU: Expoziţie de pictură 
„Pădurea de cenuşă”

Muzeul de Artă din Cluj-Napoca ne-a obişnuit 
cu evenimente expoziţionale de excepţie. Unul dintre 
ele a fost şi expoziţia pictorului Ioan Sbârciu, profesor 
la Universitatea din Cluj, rector, timp de 10 ani, al 
prestigioasei instituţii de artă. 

Defrişările masive au culcat la pământ falnicii 
copaci ai pădurilor din România, determinând apoi 
dezastre. Ioan Sbârciu, originar din zona Bistriţei, a 
dorit în urmă cu câţiva ani să revadă casa bunicului 
din pădurea Rodnei. Pădurea fusese rasă, la fel şi casa 
din poiană încărcată cu amintiri. Şocul a fost teribil 
în sufletul artistului, catastrofa primind dimensiuni 
apocaliptice. Ioan Sbârciu a vrut să exprime prin 
lucrările sale durerea, trauma suferită în faţa dezastrului, 
folosind în primul rând metafora. A simţit o emoţie 
puternică, în care se îmbinau sentimentele cele mai 
contradictorii, o nelinişte profundă, dar şi speranţă, 
Ioan Sbârciu având structura unui luptător. Imaginile 
devin astfel deschise, multiple, sugestive, înţelesurile 
afirmându-se mai veridice, mai profund perceptibile 
decât cea mai riguroasă formă naturală.

Expoziţia a cuprins sub acelaşi semn patru 
grupaje de lucrări. Primul este cel în care domină 
Pădurea de cenuşă, de diferite dimensiuni, apoi 
ciclurile Nocturnă, Peisaj medieval, Nud în peisaj şi 
Soarele negru la Roşia Montană. Deşi pare să fie vorba 

de gestualism, de spontaneitate, Ioan Sbârciu ştie, ca un 
bun slujitor al artei, că trebuie să fie stăpânul absolut 
al mijloacelor sale. Trăsătura dominantă a picturii sale 
este expresivitatea. Începe cu imaginea unei păduri, cu 
trunchiurile drepte, puternice ale copacilor, chiar dacă 
nu este vorba de o reprezentare figurativă sub aspect 
formal, şi continuă ca într-o acţiune filmică cu tăierea 
falnicilor copaci unde  accentul e pus pe dinamica 
interioară a imaginilor. În câteva tablouri copacii par 
să se împotrivească, dar în final rămân doar duhurile 
lor sugerate de haloul din jurul copacilor, de senzaţia 
prezenţei unui suflet al locului, care nu-l poate părăsi.

Există zbatere, mister, tensiune ce ne determină 
să observăm că lucrările expuse se înscriu în neo-
expresionism. Expoziţia este unitară, dar fiecare lucrare 
face parte din acţiunea în derulare, ca într-o poveste 
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tragică, deşi limitele şi limitările sunt evitate, fiecare 
este un unicat. Atmosfera este apăsătoare, simţim 
precaritatea, scriitura pădurii răpuse, presimţim taina 
cuprinsă în eternul universal, simţim că se întâmplă 
ceva ce ne conţine şi pe noi, că are conotaţii cosmice. 
Dezechilibrul pare să privească întreaga lume. 
Suprafeţele sunt acoperite prin gestul expansiv al unei 
nestăvlite nevoi de comunicare. Sunt prezente mii de 
semne, apar contraste, apare clar-obscurul, semne de 
adâncime, de relief. Pictor fiind, Ioan Sbârciu aşterne 
pasta de culoare în diverse densităţi, ea fiind rugoasă, 
mată, emană lumină, absoarbe lumină, e aşternută cu 
pensula (de diferite grosimi), recurge la cărbune, la 
batonul de sepia. Lucrează febril, nu ezită să revină, 
gesturile picturale fiind datorate impulsurilor, datorate 
trăirilor intense, potenţate prin recurgerea la mai multe 
modalităţi de exprimare. Gestul creator e urmat de 
momente de meditaţie, mărind expresivitatea imaginii, 
impactul ei asupra privitorului. Imaginile trec de la un 
figurativ minimal la expresionismul abstract şi înapoi, la 
semne mai vizibile ale naturii, în cadrul unui tot (unitar), 
existând concordanţă între mesaj şi modalitatea de 
exprimare. Onisim Colta, la rândul lui pictor, observa că 
„Ioan Sbârciu caută nu efecte, ci configuraţia de semne 
şi gesturi, cea mai apropiată de starea şi impulsurile 
care au activat energiile subiectivităţii, ale transcrierii 
lor (...)”. Artistul se foloseşte de maxima autonomie 
a limbajului, de maximele valenţe expresive ale 
gestului, ale semnului plastic în sine, ale elementelor 
fundamentale specifice. Energiile, motivaţiile din 
spatele lor, intensitatea trăirilor îl fac pe privitor să simtă 
concret asprimea cenuşii de brad şi de stejar ars şi în nări 
mirosul pădurii fumegânde, care se mistuie parcă aievea 
în faţa şi în jurul nostru.

Totuşi, fiecare compoziţie e mai curând efectul 
unei tenace elaborări, la care se adaugă gestualitatea. 
Artistul a dorit să ne constrângă la o reacţie în faţa 
dezastrelor provocate de nesăbuinţa oamenilor, obligând 
la solidaritate datorită sincerităţii cu care artistul îşi asumă 
vehemenţa mesajului, ceea ce înseamnă autenticitatea 
trăirii, un strigăt pur, exaltarea semnelor picturale într-o 
pastă ispititoare şi precară, preţioasă şi derizorie, cu 
alternanţe între materia transparentă, ca un abur, ascetică, 
vie sau carbonizată, alternând cu materia reabilitată 
senzual, vital, sugerând rădăcini, germinaţia, un real 
regăsit. Însăşi natura robustă a artistului face ca, până 
la urmă, speranţa renaşterii să nu fi pierit. În Nocturne 

există suprafeţe în care aflăm haos, amorf, degradare, 
moarte, după cum există loc pentru reminiscenţe ale 
vieţii sau presimţiri că viaţa triumfă. Puritatea se iveşte 
încrezătoare, misterul, sugestia devenirii fiind de fiecare 
dată prezentă în aproape fiecare lucrare, chiar şi în cele 
unde expresivitatea e încărcată de sfâşieri, cu suprafeţe 
ce amintesc de răni deschise, de singurătate, de revoltă 
în faţa distrugerii nemiloase. Sentimentul de revoltă 
cuprinde, de fapt, sensul de luptă, de împotrivire şi de 
speranţă. Unele lucrări sunt un depozit de semne care 
preced ordinea, însemnând sublimarea unei funciare  
combativităţi. Trăsătura dominantă a acestei picturi este 
expresivitatea, o expresivitate potenţată la maximum.

Pictura este revelatoarea unor sensuri adânci 
care transcend imaginea ce mijloceşte dialogul cu 
probleme grave ale realităţii şi implicit ale existenţei, 
în care e prezentă o lume cu amintiri, de comunicare cu 
trecutul străbun, şi în care simţim prezenţa unei mari 
conştiinţe universale. Avatarurilor prin care trec copacii, 
încrengăturile de forme şi linii, petele, suprafeţele de 
culoare ne poartă cu gândul la forme din natură, la 
efemeritate, dar şi la continuitate şi la prezenţa unor 
semne ale devenirii, folosind o gamă largă de gesturi 
şi impulsuri. Descătuşate pe pânză, ele îşi revarsă spre 
spectator energiile, ca un strigăt colosal de indignare 
prin concreteţea, prin forţa materiei picturale. Fiind 
pictor prin vocaţie, Ioan Sbârciu face ca pasta de culoare 
să vibreze, să strige, să transmită durerea falnicei păduri 
în faţa atacului nimicitor al omului. 

Date biografice:

S-a născut la 9 aprilie 1948, la Feldru, jud. 
Bistriţa-Năsăud, doctor, profesor universitar la U.A.D. 
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1999 – 2000: Universitatea de Artă şi Design 
Cluj-Napoca, decanul Facultăţii de Arte Plastice
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2000 – 2008: Universitatea de Artă şi 
Design Cluj-Napoca, rectorul UAD Cluj-Napoca 
din cadrul UAD Cluj-Napoca

2008 – 2012: Universitatea de Artă şi Design 
Cluj-Napoca, preşedintele UAD Cluj-Napoca

Selecţie expoziţii personale - naţionale:
Între 1975 şi 2005 – peste 30 de expoziţii 

personale la Galeriile U.A.P., muzee din Cluj-Napoca şi 
alte oraşe din ţară.

2013 – Pădurea de cenuşă, Muzeul de Artă, Cluj;
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Sbârciu, Muzeul de Artă Cluj
2007 – „Peisaj, Om şi Lucru. Arta care stabileşte 

reguli”, împreună cu renumitul pictor german Markus 
Lüpertz, Galeria de Artă Contemporană a Muzeului 
Naţional Brukenthal;

2007 – „Pădurea de cenuşă”, Galeria Anaid, 
Bucureşti;

2006 – „Sbârciu/Pictura/2006”, Centrul Cultural 
Palatele Brâncoveneşti – Mogoşoaia;

2005 – „Misterul prieteniei”, împreună cu 
renumitul pictor german Markus Lüpertz, Muzeul de 
Artă Cluj.

Peste 30 de expoziţii personale internaţionale 
organizate în Spania, Germania, Suedia, Franţa, SUA, 
Italia, Grecia, Japonia.

Selecţie expoziţii de grup - naţionale:
Între 1973-2014 participă la toate expoziţiile de 

grup organizate de U.A.P. - filiala Cluj;
Între 1975 şi 2012 expune anual la numeroase 

expoziţii organizate de: U.A.P. Romania, U.A.P. Filiale, 
Muzeul Naţional de Artă, Ministerul Culturii.

Expoziţii de grup internaţionale: 
Între 1975-2012 este iniţiatorul şi organizatorul 

multor expoziţii de grup în ţară şi străinătate.
Peste 35 de expoziţii de grup internaţionale 

organizate în: Franţa, Spania, Republica Moldova, 
Suedia, Germania, Ungaria, Elveţia, Olanda, Belgia, 
Italia, SUA, Cehia, Marea Britanie.

Premii, distincţii: 
2008 – titlul de Doctor Honoris Causa al 

Universităţii „Ovidius”, Constanţa;
2009 - premiul multiplicatorului de informaţie 

europeană în mediul cultural oferit de ADR NV Cluj-
Napoca.

Membru al asociaţiilor profesionale:
Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din 

România; membru al I.A.A.-A.I.A.P (International 
Association of Art - Association Internationale des 
Arts Plastiques); membru Deutscher Kunstler Baden 
- Württenberg; membru ELIA (Liga Europeana a 
Institutelor de Artă) în calitate de rector al UAD; 
membru asociat ICFAD (Consiliul Internaţional al 
Conducătorilor Şcolilor Superioare de Artă); 1994-1999, 
vicepreşedinte al filialei Cluj a U.A.P.; din 1995 - membru 
în Senatul U.A.P.; din 1996 - membru în Comisia de 
titularizări şi primiri în U.A.P.; în 1997- vicepreşedinte 
al U.A.P. România; din 1998 - membru în Consiliul 
Naţional al U.A.P.; din 1999 - preşedinte al filialei Cluj 
a U.A.P.; din 2002 - vicepreşedinte U.A.P. România; 
din 2002 - preşedinte al Forumului filialelor UAP din 
provincie.
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Lucian T. BUTARU

Dezbaterea despre venitul minim 
garantat. O perspectivă istorică

În urma unui articol scris în 20111, în care tratam 
un subiect economic într-un mod excesiv de politic, am 
primit un număr mare de comentarii acide referitoare 
la naivitatea sau la lipsa de realism a ideilor vehiculate 
şi totul s-a împotmolit în (pseudo-)întrebarea: ce a fost 
mai întâi, economia sau politica? Atât articolul, cât şi 
comentariile au angajat în dezbatere o serie de speculaţii 
spontane, bazate mai degrabă pe intuiţie şi bun-simţ 
decât pe cercetări serioase. Aceasta m-a determinat să 
adâncesc cercetările referitoare la problema respectivă 
(venitul minim garantat), constatând că n-am făcut 
altceva decât să reinventez roata. Trecând peste nuanţe, 
perspective sau orientări ideologice, majoritatea, dacă 
nu totalitatea ideilor au fost deja formulate. Aş putea 
enumera, ca exemplificare, câteva nume celebre, de 
la dreapta şi de la stânga: Milton Friedman, James 
Tobin, John Kenneth Galbraith, Emmanuel Saez, 
Jonathan Grube, Erik Olin Wright, Peter Frase, Carole 
Pateman, Pierre Bourdieu, Antonio Negri, Michael 
Hardt, Philippe Van Parijs etc.2 Un verdict similar s-ar 
putea da şi criticilor recurente aduse propunerilor: 
toate îngrijorările şi majoritatea acuzelor au fost deja 
formulate.

Foarte pe scurt, dincolo de perspective, motivaţii 
sau elemente tehnice legate de valoare, ritmicitate 
sau arie de acoperire, propunerile referitoare la 
venitul minim garantat – cunoscut ca „universal basic 
income”, „citizens’ dividend” sau „social wage” – 
se referă la o sumă de bani oferită fără niciun fel de 
obligaţie ataşată celor care o primesc. De asemenea, 
majoritatea propunerilor au în vedere o simplificare 
radicală a birocraţiei care se ocupă cu gestionarea 
sărăciei şi o corectare ex ante a inegalităţilor indivizilor 
din jocul cu diversele pieţe ale capitalismului, în 
dauna celei ex post de care se ocupă (sau cel puţin se 
ocupa) statul bunăstării.3 Tot foarte pe scurt, criticile 
se referă la nesustenabilitate economică, la dispariţia 
motivaţiei de a munci, inechitate în raport cu munca 
sau în raport cu aranjamentele sociale legate de muncă 
şi proprietate.

Cel mai frapant aspect al propunerilor referitoare 
la venitul minim garantat e faptul că roata continuă să 
fie reinventată încă din zorii capitalismului, majoritatea 
formulărilor timpurii rămânând „în colţurile întunecate 
ale cunoaşterii noastre”4. Istoria propunerilor de acest 
fel, situate în contexte sociale diferite, constă în apariţii 
izolate şi episodice, care adeseori se ignoră reciproc 
în ultimii două sute de ani. În încercarea de a găsi 
remedii nenorocirilor aduse de capitalismul industrial 
(uneori confundat cu termenul „civilizaţie”), filosofi 
şi reformatori sociali, de formaţii şi orientări politice 
diferite, au formulat în mod independent propuneri 
referitoare la venitul/capitalul minim garantat.5

Ceea ce e interesant în formulările timpurii e 
faptul că atât economia, cât şi justiţia erau mai degrabă 
politice decât tehnocratice, noul regim al adevărului, 
pe care Foucault îl vede constituindu-se treptat odată 
cu modernitatea (mai pregnant în secolul al XIX-lea, în 
care disciplinele devin autonome şi se fundamentează pe 
o cunoaştere mai degrabă sociologică sau psihologică)6 
pare să lase oaze suficiente în care politica se poate 
manifesta în largul ei.

Justificarea abordării radical politice a economiei 
şi justiţiei are la bază folclorul iluminist subversiv, care a 
fost diseminat de Enciclopedie7 şi de aşa-numitele livres 
philosophiques – texte literare ironice, batjocoritoare 
şi adeseori pornografice.8 În textele reformatorilor 
sociali, la care am avut acces datorită antologiei lui John 
Cunliffe şi Guido Erreygers, deja citată, transpar adesea 
influenţele lui Rousseau referitoare la consecinţele 
sociale ale inovaţiilor tehnologice care au „civilizat omul 
şi au ruinat umanitatea”9, la relativitatea şi caracterul 
politic al proprietăţii10 sau la contractul social injust 
moştenit din trecut. Acest „contract” injust pretindea că 
„garantează împiedicarea oprimării celui slab, înfrânarea 
celui ambiţios şi siguranţa posesiunilor fiecăruia”, dar, 
de fapt, „îl înrobea mai mult pe cel slab, creştea puterea 
celui bogat, distrugea ireversibil libertatea naturală şi 
fixa pentru totdeauna legea proprietăţii şi inegalităţii”.11 

În acest sens, citând doar câteva din afirmaţiile 
cel mai concis formulate, aflăm că, în imaginarul 
reformatorilor sociali ai capitalismului incipient, 
„dreptul de proprietate asupra terenurilor, aşa cum este 
stabilit prin legea civilă” nu este altceva decât „abuz de 
forţă, acoperit şi onorabilizat de tradiţie”12; că „toate 
terenurile care au fost reduse la proprietatea privată sunt 
tot atâtea uzurpări”13; că „ordinele privilegiate, precum 
şi imitatorii lor umili aflaţi în ascensiune [burghezia], 
[...] i-au deposedat pe oameni de munca lor”14; şi că 
o societate care are la bază dreptul de proprietate e „o 
societate care nu e constituită din toată populaţia, ci 
doar din grupul celor bogaţi”15 având o suveranitate 
bazată pe forţă.

Din această perspectivă, care pune sub semnul 
relativităţii orice ordine socială, e posibilă orice reformă 
socială prin care cei siliţi să-şi vândă forţa de muncă, 
precum şi cei care n-au nici măcar privilegiul de a fi 
exploataţi, să poată să-şi câştige demnitatea în cadrul 

sociologica



92

sistemului. În cuvintele revoluţionarului cosmopolit 
Thomas Paine, legislaţia putea fi reformată astfel încât 
„să fie menţinute beneficiile a ceea ce este numită viaţă 
civilizată şi, în acelaşi timp, să fie remediate nenorocirile 
pe care aceasta le produce”16. Interesantă e întâmplarea 
care face ca mitologia iluministă despre bunul sălbatic, 
liber şi demn în starea lui naturală, să se întâlnească 
cu observaţiile lui Paine făcute asupra „indienilor” din 
America de Nord. Contează mai puţin cât e proiecţie 
şi cât e observaţie, importantă e existenţa unui model 
alternativ de societate care face ca sărăcia şi mizeria 
vizibile „în orice oraş şi stradă din Europa”17 să poată 
fi prezentate mai degrabă ca produs al ordinii sociale 
decât ca un fel de calamitate naturală – cu atât mai puţin 
ca vinovăţie a victimei, aşa cum va apărea în viziunea 
conservatoare post-malthusiană.18 Totuşi, Paine nu 
poate renunţa la sistemul/„civilizaţia” care aduce o serie 
de avantaje prin agricultură, arte, ştiinţe şi manufacturi, 
pentru a putea îmbrăţişa starea „naturală şi primitivă”. 
Din considerente de confort şi din considerente 
demografice alege să folosească alternativa doar ca 
model pentru îmbunătăţirea sistemului care s-a dovedit 
eficient în a susţine o populaţie mult mai numeroasă 
decât cea a vânătorilor primitivi care n-au cunoscut 
mizeria civilizaţiei, dar nici beneficiile ei.

Pe de altă parte, relativizarea ordinii sociale şi, în 
special, a proprietăţii private asupra pământului deschide 
calea pentru a concepe soluţii plauzibile tehnic ca fiind 
sustenabile economic pentru a „garanta un salariu sau, 
la bătrâneţe, un venit minim decent sub care nu se 
poate cădea”19. Din moment ce legitimitatea dreptului 
de proprietate asupra terenurilor este pusă sub semnul 
întrebării, pământul devine al nimănui (pentru atei) 
sau al lui Dumnezeu (pentru credincioşi) şi, ca urmare, 
„roadele lui sunt ale tuturor”20. De aici se deschide o 
întreagă paletă de soluţii de finanţare, respectiv de plată, 
pentru acel venit minim care asigură decenţa unei vieţi 
civilizate. Nu voi detalia/defalca soluţiile pe autori sau 
tradiţii, ci voi încerca să cuprind totul într-o descriere 
globală: (1) pământul şi resursele lui pot fi privite ca 
sursă de rentă, iar pentru dreptul de a-i priva pe alţii de 
roadele lui trebuie să plăteşti o taxă suficient de mare 
pentru a le asigura traiul celor privaţi de dreptul de 
folosinţă; (2) pământul e un mijloc de producţie care 
poate fi distribuit tuturor pentru a-şi asigura un trai 
decent; şi (3) o soluţie mai conservatoare sau, cel puţin, 
mai prudentă care, pentru a evita problemele legate de 
categorizare (proprietate privată/proprietate personală 
sau proprietate obţinută prin muncă şi cumpătare/
proprietate obţinută dintr-o situaţie privilegiată), are în 
vedere doar taxarea dreptului la moştenire – în diverse 
procente, mergând până la 100%. Referitor la plata 
pentru traiul decent găsim fie varianta „basic capital”, 
fie varianta „basic income”, ambele plătite fie în natură, 
fie în bani.

La fel ca în prezent, indiferent de soluţia tehnică 
adoptată, suporterii venitului minim garantat alocă un 
spaţiu generos bătăliei cu prejudecăţile economice ale 

epocii. Însăşi prezentarea laturii „matematice”21 sau 
contabile a propunerii politice e o formă de legitimare 
preventivă. La fel sunt şi explicaţiile privitoare la 
faptul că asemenea cheltuieli deja se fac, iar soluţia 
venitului minim ar fi doar o înlocuire mai decentă a 
„tuturor ajutoarelor oferite prin Poor Law”22 sau alte 
reglementări similare; iar, în contextele în care nu există 
astfel de reglementări, se pledează pentru „abandonarea 
convenţiei bizare” prin care caritatea şi asigurările 
private ar fi mai îndreptăţite să se ocupe de asigurarea 
subzistenţei în momentele de cumpănă.23 Totuşi, cele mai 
interesante bătălii critice sunt cele care pun sub semnul 
întrebării structura socio-economică existentă. De 
exemplu, Joseph Charlier constată că meseriile cele mai 
grele, periculoase sau dezonorante din punct de vedere 
social, precum mineritul, curăţarea deşeurilor şi de orice 
tip de „muncă murdară” sunt disproporţionat plătite în 
raport cu utilitatea lor socio-economică, iar venitul minim 
garantat ar corela mai bine valoarea cu utilitatea socială, 
din moment ce ar ieşi din calcul disperarea ca formă 
de motivare pentru a munci.24 În aceeaşi ordine de idei, 
dar dintr-o altă perspectivă/context, Charles Marshall 
Hattersley întrevede o echilibrare a raportului de forţe 
din diviziunea sexuală a muncii.25 Vedem că, dincolo de 
contextul producerii argumentelor şi dincolo de zonele 
de interes ale autorilor, bătălia cu prejudecăţile nu se dă 
neapărat în terenul de bătălie desenat de oponenţi. Nu e 
contestată posibilitatea că măsurile politice vor afecta 
sistemul economic: da, politicul va afecta economicul, 
dar în sensul că îl va face mai funcţional sau, cel puţin, 
mai just.

Argumentele puse la bătaie de majoritatea autorilor 
menţionaţi, dacă citim printre rânduri, denaturalizează 
economia, prezentând-o ca pe un instrument pentru 
satisfacerea nevoilor oamenilor şi nu ca pe un dat asupra 
căruia nu se poate decide politic. Mizeria şi suferinţa, 
ca parte integrantă a sistemului socio-economic, îi 
îndreptăţeşte să propună un nou contract social, sau 
măcar nişte amendamente. Fourier, de exemplu, pune 
în vedere faptul că există întotdeauna costuri care nu 
pot intra într-o contabilitate şi care, social sau politic 
vorbind, sunt mai mari decât eventualele câştiguri 
economice date de sistem: cum ar fi suferinţa şi, mai pe 
gustul epocii, criminalitatea şi imoralitatea produse de 
anxietatea de a cădea în sărăcie sau de dorinţa de a ieşi 
din sărăcie. Şi, chiar dacă sunt luate în calcul exclusiv 
chestiunile care pot intra într-o contabilitate, se poate 
constata că „teoriile economiştilor au îmbogăţit foarte 
mult Anglia, fără să-i îmbogăţească pe englezi”26. Acest 
fel de a argumenta fixează foarte ferm economia în 
politică. Exceptând puţinele momente în care unii autori 
păreau să împărtăşească parţial temerile conservatorilor 
privitoare la diminuarea motivaţiei de a munci, 
suporterii timpurii ai venitului minim garantat par să fie 
mai relaxaţi decât majoritatea contemporanilor noştri în 
raport cu constrângerile impuse de economie, cu toate 
că maşinile abia începuseră, timid, să-i înlocuiască pe 
muncitori.
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Rasism. Cu ştaif şi fără

Textul Adinei Popescu, „Vecinii 
mei ţigani”, din Dilema veche (23-29 
octombrie) a produs deja o controversă 
substanţială prin spaţiul public 
săptămânile trecute – pe facebook, 
desigur, dar pe-unde altundeva mai 
circulă weltgeist-ul astăzi? Articolul 
a fost acuzat, pe de o parte, şi pe bună 
dreptate, de rasism flagrant, chiar dacă 
dichisit după toate regulile fineţului 
intelectual à la Dilema, după cum a 
fost apărat, trist şi previzibil, pe de altă 
parte, ca simplă descriere obiectiv-
afectivă, antropologie directă şi mărturie 
autentică, imună la orice încadrare rigidă 
şi isterie tipică a political correctness-
ului oricum totalitar. 

Commenturile au fost aruncate, 
unfriend-urile au fost date. Discuţia şi 
taberele par tranşate. De aceea, poate 
n-ar strica să încercăm să dinamizăm 
puţin scena, revenind asupra unui 
aspect ceva mai puţin remarcat din 
textul Adinei Popescu. Un aspect 
care, nu întâmplător, priveşte tocmai o 
anumită dinamică a textului, o anumită 
procesualitate a lui – mai exact, faptul 
că există două registre şi, implicit, două 
specimene de rasism în acest text şi că 
elementul cel mai relevant – chiar dacă 
aparent cel mai irelevant – este tocmai 
cel care declanşează trecerea de la un 
registru la altul. Or, tocmai această 
ambiguitate şi alunecare a tonului 
explică atât de ce semnalele de alarmă 
au fost mai numeroase şi mai vehemente 
în cazul acestui text – deşi nu e prima 
dată când din paginile bonome, voioase 
şi totodată sfătoase ale Dilemei transpar 
mesaje problematice dpdv politic şi 
social - , cât şi de ce apărătorii textului 
au putut, ca de obicei, să se ascundă 
sub pretextul mărturiei personale şi a 
adevărului asumat, denunţând astfel 
noua campanie de prigoană din partea 
political correctness-ului desigur 
oricum totalitar. 

În fond, în cea mai mare parte a 
reportajului controversat, nu avem de-a 
face cu mai nimic nou – să ne înţelegem: 
nu-i vorba că n-ar fi loc de acuze 
justificate de rasism, însă textul e atât 
de vizibil încărcat de lirism, observaţie 
atentă, sensibilitate şi eleganţă încât se 
încadrează în aceeaşi zonă ambiguă de 
înţelepciune şi poem în proză, sociologie 
şi memorialistică în care se încadrează 
de regulă direcţia revistei:

„Ţigani bătrîni, plini de tatuaje 
vechi şi şterse, cu ochi urduroşi, fără 
dinţi, care molfăie eclere cu ciocolată 
la 2 lei. Ţigani tineri, agitaţi, care vin 
cu BMW-ul zece metri, se înfig în 
berea la PET şi iau alune şi seminţe 
vărsate, la pungă. Copiii trimişi cu 
un scop anume (de multe ori pentru 
multe pîini, cîte cinci-şase) îşi 
numără mărunţişul ca să vadă dacă 
le mai ajunge şi de-o bomboană. 
Ţigănci bătrîne, „matroane“, cu voci 
gîjîite de la ţigări, care niciodată nu 
stau la coadă, se bagă în faţă, „dă şi 
mie…“, ca şi cum doar simplul fapt 
că sînt în vîrstă le-ar da un anumit 
statut…

În principiu, nu fac nimic 
deranjant şi se retrag devreme 
prin casele lor. Fumează „ţigări la 
bucată“, cumpărate de la buticul din 
colţ (îi zic vînzătoarei: „Vreau şi eu 
două bombonele!“), beau Cola sau 
alte sucuri mai ieftine şi mai chimice, 
butonează şi vorbesc la telefoanele 
smart cu gagicile şi gagiii de pe 
străzile vecine. Venind noaptea tîrziu, 
am asistat fără voia mea la mai multe 
idile sub clar de lună. M-am lămurit: 
adolescenţii ţigani se pupă şi se 
îmbrăţişează la fel ca toţi ceilalţi…

E un obicei „local“ ca 
ţigăncile adulte, proaspăt îmbăiate şi 
parfumate, îmbrăcate în halate roz şi 
pufoase, cu cîte un prosop pe cap şi în 
şlapi, să iasă pînă la butic ca să-şi ia 
cîte o cafea la pahar, o ţigară, o bere 
la PET pentru soţ. Cred că face parte 
din ritualul lor de curăţire a corpului, 
de înfrumuseţare, care trebuie să fie şi 
el (ca multe altele) „la vedere“, ca nu 
cumva să zică vecinele despre ele că 
ar fi murdare…”

 Cu tonul acesta suntem 
obişnuiţi. Cu tonul acesta, de 
înţelegere şi distanţă, atenţie şi 
superioritate, antropologie paternalistă 
şi sfătoşenie clasistă ne-am mai 
întâlnit – doar că alteori, de obicei, 
era aplicat unor categorii mai neutre 
şi mai puţin biologizante precum 
săracii, căpşunarii, clasa muncitoare, 
hipsterimea etc. 

Ultimul paragraf schimbă însă 
tonul, subînţelesul rasist iese de sub 
masca zâmbetului bonom şi ceea ce 
până în acel punct pretindea a fi un 
jurnal nevinovat de bună convieţuire 
cu vecinii noştri, ţiganii, se transformă 
într-un mic tratat de ciocnirea 
civilizaţiilor şi asaltul omului alb:

„...lucrurile pînă la urmă sînt 
relative. Tăcînd, le-am recunoscut 
supremaţia. Strada e a lor. Românii 
nu vor scandal, nu vor bătăi de cap 
şi cedează. Aici se vede nivelul de 
civilizaţie dintre unii şi alţii. Aparent, 
acest articol e o pledoarie pentru 
integrare şi bună vecinătate. Pentru 
toleranţă. Însă toleranţa vine de 
obicei din partea noastră, nu a lor, nu 
este reciprocă. Şi, uneori, e suficientă 
doar o scînteie ca să apară un conflict 
pe care nu-l poţi rezolva explicînd, 
„vorbindu-le frumos“. După mai 
bine de un an de „vecinătate“, pot 
să trag şi o concluzie – au o lume 
curioasă, fascinantă chiar, dar nu 
sînt ca noi. Şi aici e o problemă de 
identitate. Cu cît un popor este mai 
civilizat, mai cult, iar nivelul lui de 
toleranţă creşte, cu atît el devine mai 
maleabil şi mai docil, iar identitatea 
lui începe să pălească. Cu cît un neam 
este mai unit în formele lui primitive, 
„tradiţionale“, de a-şi trăi şi a-şi 
organiza viaţa, cu atît identitatea e 
mai puternică, sufocantă, copleşitoare 
pentru cei din jur”.

Acum nu ne mai uităm amuzaţi 
pe geam la vecinii noştri cum încearcă 
să coboare din copac şi să se adapteze, 
stângaci şi nevinovaţi, la civilizaţia 
noastră superioară. Acum tragem 
serios un semnal de alarmă că dacă îi 
mai tolerăm mult – şi din păcate tocmai 
civilizaţia noastră ne predispune fatal 
la această toleranţă, la maleabilitate 
şi docilitate – primitivii de-alături ne 
vor sufoca şi copleşi cu soliditatea şi 
imperialismul subversiv al tradiţiilor 
lor. Acest ton şi acest mesaj sunt 
într-adevăr excesive chiar şi pentru o 
revistă de clasă atât de înaltă precum 
Dilema. 

Dar ce s-a întâmplat între timp, 
cum a deraiat în aşa fel registrul 
discursului, de la un jurnal amuzat 
de călătorie la decretarea stării de 
asediu asupra cetăţii omului alb? S-a 
întâmplat un incident mărunt, ai zice, 
dar deloc neînsemnat: s-a întâmplat 
că autoarea a fost admonestată, într-o 
bună zi, de doi dintre vecinii ei, 
ţiganii, pentru faptul că însoţitorul 
său, câinele, a binevoit să urineze în 
mijlocul drumului, tocmai în spaţiul 
adiacent locuinţelor persoanelor 
susnumite. Cam acesta a fost declicul 
care ne-a adus de la interbelicul 
românesc la intrabelicul nemţesc, 
de la o poveste pitorească despre 
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rămăşiţele Bucureştiului de demult la 
un proiect de design pentru ghetourile 
de mâine.

De-aici avem două concluzii, 
una lungă şi una scurtă. 

Cea lungă insistă psihanalitic 
asupra punctului neglijat, obiectul a 
din mijlocul acestui tablou de clasă 
şi rasă – câinele. Căci ce avem aici 
dacă nu un conflict asupra uzurilor 
eminamente politice, de clasă ale 
acestui dispozitiv însufleţit: ţinut în 
curte de către vecinii preistorici, în 
scopuri pur utilitare, de câine de pază, 
sau plimbat la purtător ca supliment 
ready made de afecţiune şi intimitate 
pentru însingurata clasă de mijloc; şi 
o corespondentă ciocnire între două 
regimuri diferite de teritorialitate pe 
care aceste uzuri de clasă ale căţelului 
le presupun: cine se joacă în mijlocul 
drumului pentru că n-are altundeva 
vs. cine îşi face nevoile în mijlocul 
drumului pentru că înăuntru miroase. 
Aşa privind lucrurile, pata de culoare 
din mijlocul pastelului nostru – căţelul, 
cea care declanşează alunecarea 
registrelor şi dispariţia zâmbetelor, se 
dovedeşte a fi o veritabilă anamorfoză 
lacaniană, un punct opac dar care 
distribuie şi ţine laolaltă de fapt 
perspectivele întregului tablou. 

Ceea ce ne conduce la cealaltă 
concluzie, cea scurtă: de la un rasism 
la celălalt, de la poza de antropologie 
lejeră, exotizantă, la răbufnirea de 
white suprematism crema noastră 
culturală n-a trebuit decât să fie 
puţintel călcată pe coadă. Şi nici 
măcar pe-a ei. (Alex Cistelecan)

Critici în campanie electorală

Cea mai amuzantă a fost, în 
campania prezidenţială 2014, atât 
inflamarea discursurilor intelectualilor 
(care, pornind de la cazul Pleşu vs. 
Beligan s-au grupat în spatele câte 
unei misii), cât şi „angajarea” cam 
naivă, trup şi suflet, pentru un candidat 
sau o formaţiune politică. Paul 
Cernat a vorbit, în plină campanie, 
despre cartea de memorialistică a 
lui Ion Iliescu, în termeni precum 
„Este o carte eveniment, scrisă cu 
un stil al exactităţii şi conciziei, 
foarte importantă pentru istoria 
politică şi culturală a ultimilor 
decenii”. (http://www.agerpres.
ro/cultura/2014/10/13/volumul-
d e s t i n u l - u n u i - o m - d e - s t a n g a -

amintiri-de-ion-iliescu-lansat-la-
bcu-18-55-38). N-am deschis Destinul 
unui om de stânga, însă m-aş întrebam 
din unghiul unei delicate analize 
stilistice, dacă „stilul exactităţii şi 
conciziei” sau, dimpotrivă, cel al 
contondenţei e dominant în paginile 
despre mineriade. De cealaltă parte, 
Marius Chivu umplea reţelele de 
socializare de fotografii personale, 
care de care mai hipstereşti, cu Monica 
Macovei, fost procuror în anii 80. Ce 
alte argumente mai puternice că, în 
sfârşit, epoca autonomiei esteticului 
poate fi declarată dead and buried în 
critica românească? (Alex Goldiş)

Spionul care venea din 
frigul redacţiei

Aşadar e oficial! Spionii 
sunt peste tot şi suntem urmăriţi în 
toate. După scandalul provocat de 
dezvăluirile lui Edward Snowden 
despre supravegherea în masă 
practicată de serviciile secrete 
americane anul trecut, după scandalul 
de la începutul verii cu agenţii 
dubli germani recrutaţi de serviciile 
secrete ale Statelor Unite, intrăm şi 
noi în rândul lumii prin mărturisirea 
locotenent-colonelului sub acoperire 
Robert Turcescu. Filosofia politică a 
anilor 90 ne învăţase că urmărirea şi 
suspiciunea erau apanajul regimurilor 
totalitare. Or fi, dar democraţiile 
ultimei modernităţi sunt mult 
mai eficiente: agenţiile secrete nu 
doar supraveghează, ci produc şi 
programul de ştiri şi opiniile ce 
trebuie să le însoţească. Şi ce reacţii 
am consemnat? Trecând peste stilul 
evlavios al păcătosului spovedit 
public, Cristian Tudor Popescu e de 
părere că nu-i o ruşine să fi azi ofiţer 
acoperit, că doar nu lucrezi într-o 
instituţie antipopulară precum era 
Securitatea. Cătălin Tolontan scoate 
în evidenţă dezacordurile dintre o 
meserie care înseamnă a dezvălui şi 
una care presupune deghizarea. Dorin 
Tudoran vede prelungirea efortului 
constant al Securităţii democrat 
machiată de a controla statul şi 
prăbuşirea credibilităţii jurnalistului. 
Prin potriveala întâmplării şi fără 
referire la caz, Gabriel Liiceanu 
publică prima parte a unei eseu 
despre vânzarea sufletului şi a 
conştiinţei de la Faust la politicianul 
contemporan nenumit, probabil Victor 

Ponta. Mai punctual, dar tot în zone 
conceptuale, Ovidiu Ţichindeleanu 
exploatează autodenunţul pentru 
o meditaţie despre „vânzare” ca 
preluare interesată, conştient sau nu, 
a culturii şi ideologiei hegemonice şi 
un avertisment împotriva tentaţiilor 
suveranist-naţionaliste în răsăritul 
Europei.

Mai e ceva de spus? Că 
supravegherea şi spionajul au devenit 
azi publice. Ascunderea a rămas doar 
un procedeu retoric datorat cutumelor 
trecutului, dovadă că şi candidaţii la 
alegerile prezidenţiale se exprimă în 
favoarea infiltrării de spioni în presă, 
deşi regimul lor de existenţă ar fi cel 
trecut în revistă în Parmenidele lui 
Platon: fiinţa nefiinţei, cu alte 
cuvinte, să se ştie despre ei că nu 
există. În favoarea agenţiilor sub 
acoperire să spunem că oligarhia 
mass-media nu e neapărat favorabilă 
democraţiei, căci nu e vorba de gazeta 
informativă a instituţiilor locale şi 
nici de eforturile de informare a 
unor asociaţii cetăţeneşti. Şi apoi ce 
să mai supravegheze şi ei? Nu mai 
sunt secrete industriale de protejat, 
în mafii e periculos să te strecori, în 
structurile de siguranţă ale altor ţări 
e costisitor şi anevoios. Mai rămâne 
presa naţională. Să ne închipuim pe 
tânăr(a)/ul agent/ă ieşit/ă de pe băncile 
Academiei Naţionale de Informaţii 
„Mihai Viteazu” prezentându-se la 
un concurs de selecţie de reporteri 
locali sau de prezentatoare TV din 
provincie, acceptând să lucreze câteva 
luni de probă, alte câteva „la negru”, 
în fine, prinde după doi ani un salariu 
minim, cu ceva plăţi suplimentare 
aleatorii dictate de favorurile şefilor 
şi de capriciile patronilor. Nu-i aşa că 
ei vor cunoaşte viaţa adevărată? Nu 
sunt ei urmaşii studenţilor parizieni 
din anii 60, intraţi în uzine pentru a 
cunoaşte direct durerile muncitorilor? 
Nu sunt ei adevăraţii continuatori ai 
existenţialismului lui Simone Weil ce 
s-a spetit mai bine de un an pe lângă 
strunguri şi piuliţe pentru a trăi alături 
de cei umili suferinţa lor cotidiană? Şi 
poate, precum gânditoarea franceză, 
vor vedea în nevoinţele lor imitarea 
drumului Golgotei spre bucuria pură 
de care chinurile ne apropie.

SRI – poate sunt numeroşi, dar în 
tăcere pregătesc revoluţiile de mâine. 
Ele vor fi morale şi conservatoare. 
(Claudiu Gaiu)
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Alexandru  VLAD
Evoluţia sentimentelor

Mereu mi-e dor de ea, chiar şi atunci când e cu mine,
Atât de fină e, atât de…
Viaţa mea în slujba statului de ea depinde, ştie ea bine.

Între noi doi s-a înfiripat de când lumea
Un adevărat fals tratat de convieţuire,
Eu, la o adică, nu reprezint nimic fără ea
Şi nici ea fără de mine, din fericire.

Tu mă încălzeşti în frigul verii, niciodată-n pripă,
Şi mă faci să văd vara mai nepăsător ca iarna, mereu,
Tu m-ai învăţat în timp ce-nseamnă munca în echipă
Şi cum pot să trăiesc doar cu măsline la greu.

Şi toată lumea te ştie, scumpa mea pipă!

în lectura lui Lucian  PERŢA


