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Rena[terea criticii – 
rena[terea critic`

PAUL CERNAT                        PAUL CERNAT                        

despre

Spiritul critic la Cercul 
Literar de la Sibiu

Sanda Cordo[ (coordonator)
N-a trecut mult de c~nd cu spaima te-

ribil` c` vom r`m~ne f`r` critic` literar`. 
E drept c` nu toat` na]iunea s-a alertat (cei 
mai mul]i nici n-au b`gat de seam`; ba s-au 
g`sit repede [i suplinitori de critic`), dar 
angoasa se sim]ea deja chiar [i printre 
scriitori, oameni, de regul`, neprimitori de 
critic` [i chiar irita]i la ea. Fire[te, asta 
atunci c~nd critica literar` func]ioneaz`. 
C~nd e pe cale s` dispar`, p~n` [i scriitorilor 
le place de ea. {i, cu siguran]`, nu doar din 
ceva masochism special, pur scriitoricesc [i 
\nt~lnit doar la scriitori. Abia c~nd critica e 
pe cale s` dispar` (sau s` \ncap` toat` pe 
m~na cui o fi), fac [i scriitorii sevraj critic [i 
chiar bag` de seam` c`-l fac. Nu-i de mirare. 
Cum se \nt~mpl` cu toate, [i nevoia de cri-
tic` se vede doar c~nd aceasta lipse[te. O 
grev` a criticilor ar demonstra mai bine de-
c~t orice teorie [i orice pledoarie nevoia vi-
tal` de critic`. „Vital`“ e zis, fire[te, emi-
nent bombastic, dar e literal adev`rat. Nu 
numai pentru scriitori, ci [i pentru cititori 
(de[i pu]ini dintre ei vor crede).

Oricum, spaima a trecut [i lucrurile s-au 
a[ezat. Nu numai c` aproape to]i cri ticii 
care au dezertat (strict din critic`, se-
n]elege) s-au \ntors poc`i]i la post, dar golul 
temporar l`sat de excursiile lor prin alte 
cariere [i domenii a fost repede umplut de o 
nou` genera]ie. Cu aceast` genera]ie ceva 
nu-i, totu[i, \n regul`. Ea s-a apucat de 
critica literar` exact c~nd aceasta era mai 
pu]in atractiv` [i mai deplin anonim`. Nici 
c` se putea peniten]` mai potrivit` pentru 
cine-[i dorea glorie sau notorietate. Dar 
dac` s-a apucat \n astfel de condi]ii, la baz` 
trebuie s` fi stat o dragoste sincer` de 
literatur`; dragoste adev`rat`, din ace lea 
care \ndur` p~n` biruie. Cum se face c` 
aceast` dragoste a cuprins at~ta lume [i 
(cam) deodat` nu se poate explica dec~t 
prin ceva epidemie neconstatat`. Dar cauza 
eficient` asta trebuie s` fi fost. Dac` nu de 
alta, m`car pentru c` ea poate explica [i 
faptul c` t~n`ra genera]ie critic` are multe 
nume de real` aplica]ie, de inteligen]` [i 
competen]`. Judecat` \n calitatea ei de 
„corp critic“, genera]ia aceasta nu seam`n` 
dec~t cu genera]ia cri tic` a anilor ‘60: ace-
la[i tip de ecloziune, aceea[i „cantitate“ cri-
tic` impresionant` [i aceea[i calitate a 
actului critic. {i, \n plus, vine pe linia „tra-
di]ional`“ a foiletonisticii, re\nviind specia 
([i „impresionismul“ critic odat` cu ea) toc-
mai c~nd aceasta era gata s`-[i dea duhul. 
Ca orice grup \n ofensiv`, [i aceast` gene ra-
]ie (\i spun a[a strict con ven]ional, nu ri gu-
ros) a mers \nt~i, cum zicea Lovi nescu de-
spre junii din vremea lui, mai mult „pe 
calea nega]iunii“, ca mai spec taculoas` [i 
mai eficient` \n afirmare. E o tactic` bun`, 
ve rificat`; bun` cel pu]in at~ta vreme c~t 
„victimele“ nu se simt r`z bunate de elogiile 
aduse cine [tie c`rei m` tu[i literare (ceea 
ce fatal i se \nt~mpl` [i celui mai iacobin 

critic; ba tocmai lui mai \nt~i). C`ci pre me-
ditarea nega]iunii are [i ea sistemul ei 
inefabil de pl`]i ironice. Tocmai efortul de 
obiectivitate (c~t a fost) i-a ri dicat \n fruntea 
seriei pe Daniel Cristea-Enache [i Paul Cer-
nat. Dar l~ng` ei stau, de[i \nc` f`r` c`r]i, 
cel pu]in trei critici de voca]ie strident`: An-
drei Te rian (care vine \ndat` cu o carte ex-
cep]ional` despre C`linescu; \ntocmai a[a: 
excep]io na l`), Alex. Goldi[ [i Mihai Iov`nel. 
Nu fac (din p` cate) un recens`m~nt al ti ne-
rilor cri tici, dar exist` deja nume distincte 
[i voci clare: Mihaela Ursa, Lumini]a Mar-
cu, Teo dora Dumitru, Bianca Bur]a-Cernat, 
Simo na Sora, Gabriela Gavril, Adriana 
Stan, Bog dan Cre]u, Drago[ Varga, Radu 
Vancu, Costi Rogozanu, Antonio Patra[. 
(Desigur, mul]i – probabil mul]i; sper c` 
mul]i – al]ii; dar [i at~t ajunge pentru a 
vedea ce echip` consistent` s-a conturat.) 
Le-a[ ad`uga aces tora cel pu]in trei „lene[i“ 
(cu dubl` vo ca]ie: [i de critici, [i de lene[i): 
Adrian L` c`tu[, Rare[ Moldovan [i Nicoleta 
Clive]. De ad`ugat imediat [i nume precum 
Clau diu Turcu[, Georgeta Moarc`[, Cosmin 
Ciot lo[, Cristina Timar, {tefania Pop sau 
C`lin Cr`ciun. Aproape de critica literar`, 
dar mai aproape de teoria literar` sau de 
istoria literaturii stau Horea Poenar, C`-
t`lin Ghi]`, Ioan Pop-Cur[eu, Alexandra 
Cio cârlie, Iulian Costache, Codrin Liviu Cu-
]i taru, Gabriel Troc, Rodica Ilie. (Toate lis-
tele sunt nedrepte; probabil asta e cea mai 
nedreapt`; dac` lucrurile s-ar putea dre ge 
cu scuzele cuvenite, mi le-a[ cere pe loc.)

De va fi fost [i o criz` a eseisticii, aceasta 
nu numai c` s-a rezolvat prea bine (cu exces 
de esei[ti), dar a avut [i alte cauze, [i alte 
[anse. {ansele eseisticii au fost revenirea 
„pu blic`“ a unor domenii aproape private, 
de nu clandestine, cum au fost teologia, fi-
losofia, analiza politic` sau sociologic`. A 
prosperat normal [i eseul literar, dar av~n-
tul eseistic a venit din aceste direc ]ii (de 
cele mai multe ori corelate sau in ter sec-
tate). Nu [tiu dac` sunt esei[ti sau mai 
mult de at~t cei care fac „teologie“ mai „des-
chis`“, cum fac Robert Lazu, Cristian B` di-
li]`, Mihail Neam]u, Savatie Ba[tovoi, Cris-
tian Barta, Alin Tat, Marius Vasileanu, dar 
dac` nu e jignitor pentru ei \i voi pune \n 
aceast` categorie. Cu str`lucire fac ese is-
tic` (fie dinspre filosofie, fie dinspre lite ra-
tu r` sau alte c~mpuri) Ciprian {iulea, Ale-
xandru Matei, Dan Ungureanu, Adi Do ho-
ta ru, Anton Ad`mu], Ioan Stanomir, C` t`-
lin Sturza. Esei[tii sunt, \ns`, prea mul]i 
pen tru a r`zbi printre ei fie [i cu o nu-
m`r`toare riguroas`. Cred c`, pe scurt, ei 
to]i arat` starea de euforie a inteligen]ei ro-
mâne. Eseul e \n vog`, esei[tii \n form`.

Se vede (nu neap`rat din ce-am spus eu) 
c` suntem \ntr-un moment de rena[tere a 
cri ticii [i de rena[tere critic` totodat`. Nu 
nu mai a speciei, ci [i a spiritului.

DANIEL DANIEL 
CRISTEA-ENACHE     CRISTEA-ENACHE     

Lyrica magna. 
Eseu despre poezia lui 

Nichita St`nescu

BIANCA BUR}A CERNAT                        BIANCA BUR}A CERNAT                        

despre

Ciudata via]` 
a poetului 

de Ani[oara Odeanu

DOINA PAPP     DOINA PAPP     

despre
Premiera Teatrului 

Na]ional din Bucure[ti

To]i fiii mei 
de Arthur Miller

ANDREI TERIAN    ANDREI TERIAN    

G. C`linescu 
[i 

regula jocului
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Dintre \n]elesurile multiple pe care le 
con ]ine aceast` pies`, care se num`r` prin-
tre capodoperele teatrului din sec. XX, cel 
mai generos este f`r`-ndoial` acela privind 
valorile morale pe care le pune \n discu]ie 
fa]`-n fa]` cu limitele puterii de judecat` [i 
confuzia vremurilor de criz`. Subiectul e de 
ieri, dar pare de azi degaj~nd aceea[i filozofie 
a impasului, a incapacit`]ii de a explica ati-
tudini [i gesturi, reprobabile \n ordinea uma-
nului, dar explicabile, poate, \n „ordinea vie-
]ii“... impas care paralizeaz`, ne las` mu]i, 
iner]i [i cu at~t mai pu]in capabili de ju de-
cat`. Arthur Miller s-a \ncumetat \ns` la un 
proces al vinov`]iilor. Cui prodest?, am putea 
spune, dac` istoria se repet`. Cazul indus-
tria[ului Joe Keller care vinde piese de avion 
defecte, trimi]~ndu-[i la moarte poate chiar 
propriul copil, r`m~ne totu[i em blematic. 
Mai ales c`, dep`[ind realitatea situa]iei, 
suntem \n plin` tragedie. {i nu doar pentru 
c` totul se \nv~rte[te \n jurul presupusei 
mor]i a fiului plecat pe front. Vina tragic` 
planeaz` ap`s`tor asupra \n  tregii familii 
Keller. Ca un blestem. Faptele dezgropate 
nelini[tesc con[tiin]ele [i se cer r`zbunate. 
Pentru c` un om mai zace ne vi no vat \n pu[-
c`rie, \n timp ce altul prosper`, de[i a min]it. 
Via]a nu poate continua a[a. Dar Joe a comis 
nelegiuirea pentru a-[i pro teja afacerea, 
truda de o via]`, mo[tenirea h` r`zit` co-
piilor. Care mai e atunci vina lui?

Urm`rind efectele morale devastatoare 
ale cazului Keller, dramaturgul ]ine \n m~n` 
perfect procesul culpabiliz`rii, demascarea 
vinova]ilor [i asumarea vinov`]iilor. Des-
chiderea de orizonturi marca Miller mut` 
semnele de \ntrebare \n afara familiei, spre 
societatea \n care acesta tr`ie[te, spre „visul 

american“ n`ruit \n acei ani pentru mul]i 
cet`]eni ai lumii noi. Prin reflex, \ntreaga 
democra]ie american` pare compromis`, cu 
temelia ei cu tot. Adic` acel capitalism 
amoral [i distrug`tor care face praf [i via]a 
familiei Keller.

Curajoas` op]iunea Teatrului Na]ional, 
a directorului s`u, Ion Caramitru – regizorul 
spectacolului! – [i cu at~t mai de aplaudat 
izb~nda. Mai ales dac` ne g~ndim c` marele 
autor american de st~nga a cunoscut \n tre-
cut mai degrab` mont`ri tenden]ioase din 
punct de vedere social-politic. A fost nu de 
pu]ine ori o arm` \mpotriva sistemului. Asis-
t`m din acest punct de vedere, s-ar putea 
spune, la o „reabilitare“ a lui Miller [i a aces-
tei piese v`zut` acum prin prisma ade v`-
rurilor profunde pe care le con]ine, [i nu 
doar a conjuncturii \n care a fost scris`, chiar 
dac` spectacolul se \ncheie cu Imnul Ame ri-
cii, care urmeaz` focului de arm` cu care 
eroul \[i curm` zilele. Pe de alt` parte, piesa 
rimeaz` nelini[titor cu ziua de azi, a \m  bo-
g`]i]ilor f`r` scrupule, [i sun` ca un aver-
tisment. Personal, am [i satisfac]ia de a 
vedea c`, \n plin` epoc` a destructur`rii post-
dramatice, o pies` realist`, bine articulat`, 
cu personaje puternice, de factur` ibsenian` 
produce \n public nu numai emo]ie, dar [i o 
conving`toare dezbatere. Primul care a cre-
zut \n text a fost regizorul. Se vede \n spec-
tacolul s`u arhitecturat f`r` fisur`, fluent, 
cu noduri dramatice ca la carte [i o ]inut` 
in telectual` demn` de discu]ia pe care o 
ini]iaz`. Scenografia lui Drago[ Buhagiar 
merge \n aceea[i direc]ie, armoniz~nd vi ziu-
nea clasic` asupra decorului (o reproducere 
p~n` la detaliu a locuin]ei magnatului), cu 
accentele de modernitate care-i reveleaz` [i 

alte planuri. (Metafora frunzelor moarte din 
piscina central` este \n acest sens im pre-
sionant`.) Se adaug` orchestrarea creatoare 
a luminilor (light designer, Chris Jaeger) [i 
proiec]iile lui Daniel Gontz, care anim` 
pere]ii vitra]i ai locuin]ei sco]~nd conflictul 
\n strad`.

Ca la orice pies` cu roluri grele, marele 
pariu al spectacolului sunt \ns` actorii din 
distribu]ie. Deliberat sau nu, aceasta pi vo-
teaz` \n jurul Sandei Toma. Ea face jocurile. 
|n rolul complicat al so]iei, actri]a e \n acela[i 
timp Andromaca pl~ng~ndu-l pe Hector, dar 
[i gospodina familiei, mama grahilor sau 
so]ia fidel`. |n scene de furie, de tandre]e 
sau perfide insinu`ri, baletul pe s~rm` al 
sentimentelor fa]` de so], fiu, nor` o plaseaz` 
\n centrul interesului intrigii. |n plus, are 
aplomb [i umor, intervenind dibaci cu iro-
niile. {i c~t de clar roste[te replicile \n scen`! 

|n preajma ei, Joe Keller, alias Victor Re-
bengiuc, nu e deloc timorat. Siguran]a de 
sine e arma cea mai important` a marelui 
actor \n acest rol. Cu at~t mai tragic` va fi 
abdicarea lui din final. O mare surpriz` a 
spectacolului sunt cei doi tineri din cuplul 
Ann-Chris, cu iubirea lor interzis`. Dezin-
volt`, senin`, apari]ia proasp`t` a Costinei 
Ciuciulic` aduce \n spectacol, odat` cu pas-
telurile din rochiile pe care le poart`, lumina 
speran]ei. Capabil` de dramatism controlat, 
actri]a p`[e[te sigur pe scena Na]ionalului \n 
acest rol care-i va marca probabil cariera. 
Al`turi, George Stemate, cu sarcina grea a 
justi]iarului, realizeaz` cel pu]in o scen` 
memorabil` \nfrunt~ndu-[i \n for]` tat`l, 
care nu e altcineva dec~t Victor Rebengiuc. 
Adev`rul pe care-l con]ine interpretarea sa e 
un dar al firii, nu doar o component` a 
rolului. Piesa lui Arthur Miller are, ca orice 
pies` care se respect`, [i personaje de plan 
doi, bine scrise [i distribuite \n economia 
textului. Regizorul le d` importan]a cu ve-
nit`, permi]~nd actorilor chiar unele crea]ii. 
E cazul lui Dorin Andone, prietenul familiei, 
doctorul ratat \n bra]ele unei neveste 
posesive care nu [i-a pierdut \ncrederea \n 
libertate. La fel, partenera sa, Viviane Ali-
vizache, care realizeaz` cu vitalitate [i umor 
c~teva scene de culoare binevenite.

Demn de scena Na]ionalului, spectacolul 
To]i fiii mei reconfirm` direc]iile programatice 
ale acestei importante institu]ii capabile s` 
ini]ieze dezbateri publice conving`toare, ne-
ce sare spectatorului de azi [i, evident, tea-
trului, ca art` de for public. Un Caiet-Pro-
gram consistent alc`tuit de redac]ia condus` 
de Liviu Dorneanu contribuie la ceea ce \n -
deob[te se nume[te cultura spectacolului. 

cronic` de teatru
DOINA PAPP

O tragedie modern`
Premiera To]i fiii mei de Arthur Miller la Teatrul Na]ional din Bucure[ti

Sanda Toma [i Victor Rebengiuc
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|n toamna anului trecut, Universitatea 
„Babe[-Bolyai“ din Cluj a g`zduit un co-
locviu despre Spiritul critic la Cercul Li-
terar de la Sibiu, ini]iat de Sanda Cor do[ 
[i desf`[urat cu participarea a 26 de 
invita]i: critici [i is torici literari din toa te 
genera]iile, veni]i din toate col]urile ]`rii, 
dar [i din Fran]a, Statele Unite, Ger mania 
sau Italia. Printre ei – ultimul su pra-
vie]uitor al grup`rii clujene mutate \n anii 
’40, sub ocupa]ie hortyst`, la Sibiu (Nicolae 
Balot`) [i c~]iva apropia]i ai acesteia 
(traduc`toarea Elisabeth Ax mann-Mo-
canu, colaboratoare a lui Ion Ne goi]escu, 
Zo rina Regman – v`duva lui Cornel Reg-
man, profesorii Klaus Heit mann [i Virgil 
Nemoianu...). Majoritatea au \n portofoliu 
monografii, edi]ii sau studii ample de-
dicate Cercului [i unor reprezentan]i in-
dividuali ai s`i.

De[i remarcabil`, manifestarea a fost 
cvasiignorat` \n presa noastr` cultural`. 
O excep]ie: prezentarea prompt` [i elo-
gioa s` a lui Andrei Terian din Cultura. Din 
fericire, comunic`rile au fost reunite de cu-
r~nd \ntr-un volum ce are toate [ansele s` 
devin` de referin]` \n bibliografia cri tic` a 
Cercului. Focalizarea strict` asu pra mie-
zului tare al „cerchismului“ – spiritul cri-
tic, \n]eles \n toate accep]iile sale – a f`cut 
ca textele s` se organizeze \n jurul temei 
precum pilitura de fier \n jurul unui 
magnet permanent. Iar idei le puse \n joc 
[i abord`rile incitante au plasat sim po-
zionul la antipodul ori c`rui conven ]io-
nalism ce transform` dez baterile uni ver-
sitare de acest tip \ntr-un ritual plicticos 
[i conformist. Fiecare in vitat a avut ceva 
semnificativ de expus: o perspectiv` in so-
lit` de abordare, o des coperire istorico-li-
terar`, o nou` viziune interpretativ`, o 
recontextualizare ave ni   t` sau o revizuire 
critic` oportun`. L` s~nd la o parte co mu-
nic`rile sintetice (nu meroase [i consis-
tente), o relevan]` aparte au avut op]iunile 
pentru discutarea uneia sau alteia dintre 
personalit`]ile cer chiste: pe locul unu s-a 
plasat, firesc, liderul Ion Negoi]escu (de-
spre el scriu Virgil Podoab`, Caius Do-
brescu, Crina Bud, Xenia Karo-Negrea, 
Dan Damaschin [i Elisabeth Axmann 
Mocanu), urmat de Cornel Regman, cro-
nicarul literar al gru p`rii (de el se ocup` 
Al. Cistelecan, Mihai Iov`nel [i Eliza 
Deac, f`r` a mai aminti aforismele res-
tituite de doamna Zorina Regman). Pe 
locul trei – incomodul I.D. S\rbu, privit din 
unghi preponderent biografic de Antonio 
Patra[, Sorina So rescu [i Daniel Cristea-
Enache. Prin com para]ie, Radu Stanca a 
fost luat \n discu]ie doar de t~n`rul uni-
versitar italian Giovanni Magliocco [i, 
incidental, de Angelo Mitchievici, pe fi-
liera teoriilor asupra baladei [i a disputelor 
cu Ion Negoi]escu. {tefan Aug. Doina[ e 
abordat pe larg doar de Ion Pop, Radu 
Enescu – de Hergyan Tibor, Ovidiu Cotru[ 
– de Sanda Cordo[, N. Balot` – de Laura 
Pavel, iar Henri Jacquier – \ntr-o spec-
taculos-inedit` „ipostaz` a traduc`torului“ 
– de Mircea Muthu. Ceilal]i, de la Eugen 
Todoran la Ioanichie Olteanu [i de la Eta 
Boeriu la Wolf von Aichelburg, au r`mas 
\n afara sau \n fundalul comunic`rilor. 
Dup` cum se vede, distribu]ia op]iunilor 
reflect` fidel ponderea spiritului critic \n 
operele membrilor Cercului... Cu pre ci-
zarea c` la Negoi]escu [i Regman acesta 
s-a exercitat \n sfera criticii literare, iar la 
I.D. Sârbu \n „sensul... mai larg [i mai 
ad~nc de critic` a culturii [i a societ`]ii“ 
(cf. Virgil Nemoianu).

Nu doar examenul \n sine al mo[tenirii 

cerchiste - iradiante pe \ntreg teritoriul 
]`rii [i \n afara ei, \ncorporate creator \n 
perimetrul „echinoxismului“ clujean [i al 
„euphorianismului“ sibian – constituie me-
ritul major al prezentului colocviu, ci, mai 
ales, faptul de a fi pus cu succes \n dialog o 
parte a „cremei“ criticii literare active 
(nou` dintre invita]i au sub 40 de ani!) cu 
ultima grupare cultural` autohton` pro-
dus` de universitatea interbelic` [i de va-
lorile umanismului tradi]ional. O grupare 
ce impune respect nu doar prin rezisten]a 
ei solidar`, neegalat` \n perioada post-
belic` nici m`car de optzeci[ti, ci [i prin 
sinteza creatoare pe care a realizat-o \ntre 
modele aparent incompatibile (de la {coa-
la Ardelean` la junimism [i de la me die-
valism la modernism), propun~nd un 
sistem axiologic cu valoare de proiect 
cultural na]ional.

Nici dac` participan]ii s-ar fi \n]eles \n -
tre ei comunic`rile lor n-ar fi fost at~t de 
fi resc complementare, spiritul critic ac]io-

n~nd at~t \n sens „negator“, c~t [i \n sens 
„constructiv“ (apud Sanda Cordo[). Bun`-
oar`, dac` Mihai Iov`nel \l execut` sec pe 
Cornel Regman evalu~ndu-l drept cripto-
realist-socialist [i analist chi]ibu[ar, f`r` 
apetit pentru idei generale, Eliza Deac 
nuan]eaz` profilul b`tr~nului cronicar 
„c~rcota[“, analiz~nd farmaceutic me ta-
morfozele [i strategiile scrisului s`u. Iar 
Al. Cistelecan conchide c` Regman a fost 
un critic „chi]ibu[ar“ cu toat` lumea, \n 
afar` de cerchi[tii „lui“, chiar [i re pre-
zentan]ii grup`rii optzeciste fiind trata]i 
de el „cu simpatie, dar f`r` empatie“. 
Trec~nd \n zona ideilor generale, acela[i 
Cistelecan atrage aten]ia c` „\n planul 
mare al proiectelor cerchiste“ avem de-a 
face mai cur~nd cu „]inte c`zute asupra 
c`rora se trage din nou“ (p`[unismele) sau 
cu „himere care anim` nostalgia“ (v. „neo-
clasicizarea“ culturii române[ti [i des-
chiderea ei spre tragic). Brutal spus, „la 
acest palier, spiritul critic cerchist e curat` 
iluzie de sine. R`m~ne, \ns`, [ansa ma-
nifest`rii lui \n domeniul strict al lite-
raturii, unde cerchi[tii s-au [i ilustrat“. La 
fel de incitant` r`m~ne [i observa]ia po-
trivit c`reia refuzul gratuit`]ii estetice de 
c`tre cerchi[ti \n numele valorilor „de 
ad~ncime“ – morale sau metafizice – ar 

reprezenta „tot ce a mai r`mas din mi-
sionarismul ardelenesc al artei“. |nt`rind 
aceast` aser]iune, Angelo Mitchievici 
detecteaz` \n mefien]a lui Negoi]escu, 
Radu Stanca [i Doina[ fa]` de „comicul 
pur“ al pieselor lui Caragiale un soi de 
clash of civilisations: de o parte – eticismul 
mentalit`]ii ardelene, „apusene“, de 
cealalt` – relativismul estetic al men ta-
lit`]ii reg`]ene, „orientale“. De reflectat... 
Complementaritatea patroneaz` [i co-
munic`rile contradictorii despre I.D. S\r -
bu. Dac` Daniel Cristea-Enache [i Antonio 
Patra[ ofer`, \n maniere specifice, un 
profil moral-estetic exemplar al inco-
modului cerchist petrilean, Sorina Sorescu 
\l atac` virulent 1) ca dramaturg marcat 
pe via]` de realismul socialist, 2) ca uni-
versitar f`r` oper` la Conservatorul de 
Arte Dramatice p~n` \n anii ‘50 (c~nd va 
scrie articole „pe linie“) [i 3) ca autor al 
unor texte de prosl`vire a regimului, pu-
blicate, din motive obscure, chiar [i \n 
1979. F`r` a adera la maniera umoral`, 
simplificatoare [i excesiv` a Sorinei So-
rescu, trebuie spus totu[i c` S\rbu trebuie 
rediscutat cu toate documentele pe mas`, 
inclusiv cu cele care-l pun \ntr-o lumin` 
mai pu]in eroic`. E de meditat [i asupra 
interoga]iilor etico-politice din eseul lui 
Caius Dobrescu. Textul – substan]ial – 
urm`re[te \n paralel, printr-un demers 
comparativ cu t~lc, evolu]ia lui Thomas 
Mann [i, respectiv, a lui Ion Negoi]escu de 
la juvenil-na]ionalista „estetizare a po li-
ticului“ p~n` la angajarea democratic`, 
antitotalitar` a maturit`]i [i senectu]ii. 
Dincolo de contextele istorice distincte, 
avem de-a face cu o evolu]ie similar` a 
celor doi de la elitism la meritocratism, \n 
numele ap`r`rii aceluia[i ideal umanist 
al Culturii. La capitolul Negoi]escu, ar 
mai fi de remarcat – dincolo de atentele 
analize hermeneutice ale Xeniei Karo-
Negrea [i ale Elizei Deac despre critica de 
poezie a autorului Engramelor – dou` im-
portante abord`ri-cadru. Una dintre ele, 
apar]in~nd lui Virgil Podoab`, p`c`tuie[-
te, cred, prin supraevaluarea emfatic` a 
Istoriei negoi]esciene, dar avanseaz` c~-
teva observa]ii p`trunz`toare privind ca-
racterul de „metamorfoz`“ sau „alotropie“ 
al amintitei sinteze (care, [i \n cazul Istoriei 
critice... a lui N. Manolescu, nu e tocmai o 
„istorie“) [i temporalitatea problematic` a 
istoriei literare. Cealalt` – apar]in~nd lui 
Dan Damaschin – demanteleaz` exemplar 
sistemul de g~ndire „euphorionist“ al lui 
Negoi]escu, un sistem axiologic \n trei 
trepte, a c`rui principal` func]ie ar fi 
universalizarea literaturii române prin 
descoperirea valorii morale a tragicului [i 
prin evadarea din amoralismul esteticului 
pur. Recitirea Istoriei... din 1991 prin grila 
acestei „teze“ asumate de autorul ei ca 
medita]ie asupra „ethosului românesc 
relevat estetic“ este revelatoare pentru \n -
]elegerea respectivei lucr`ri. Nu neap`rat 
[i pentru justa ei evaluare. |nclin s`-i dau 
dreptate lui Al. Cistelecan atunci c~nd 
consider` c` „nu se poate scrie o istorie“ cu 
o asemenea metod` programatic frag men-
tarist` [i senzualist` –  o „critic` de ver-
suri“ [i o „critic`-fluture“, \n fond...

Din lips` de spa]iu, trec rapid peste 
analizele tacticoase ale lui Ion Pop despre 
poetica implicit` a lui Doina[, peste her-
meneutica sagace a Laurei Pavel aplicat` 
lui N. Balot`, peste reflec]iile moraliste 
ale lui Hergyan Tibor despre ethosul critic 
al lui Radu Enescu, peste relat`rile lui 
Klaus Heitmann despre colaborarea cu 
Ov.S. Crohm`lniceanu \n elaborarea cu-

noscutei lor monografii despre Cerc, peste 
evoc`rile memorialistice ale lui Elisabeth 
Axmann-Mocanu despre lungul [i chi nui-
torul proces al edit`rii Istoriei negoi]es-
ciene, peste expertiza erudit` a lui Gio-
vanni Magliocco asupra „baladismului“ 
cerchist ([i, \n particular, al lui Radu 
Stanca) sau peste revela]iile documentare 
ale lui Mircea Muthu despre Henri Jac-
quier (mentorul francez al Cercului) [i 
activitatea sa de traduc`tor din literatura 
român` (blocat`, din nefericire, de vi-
tregiile istoriei). Ajung astfel la ceea ce 
consider a fi piesele de v~rf ale volumului. 
Ele apar]in at~t „seniorilor“ N. Balot` [i 
V. Nemoianu, c~t [i „noului val critic“ re-
prezentat de Andrei Terian [i Alex. Goldi[. 
Dac` textul veteranului supravie]uitor – o 
privire panoramic-retrospectiv` asupra 
istoriei Cercului – impresioneaz` prin 
valoarea testimonial`, eseul lui Virgil 
Nemoianu despre Cercul literar \ntre idilism 
[i spirit critic ar merita, singur, o \ntreag` 
dezbatere. Este o propunere ambi]ioas` [i 
sistematic` de recanonizare a istoriei 
literaturii române, \n cadrul c`reia Cercul 
sibian – un cerc... hermeneutic \n felul s`u 
– apare ca summa a modelului idilic, 
„microarmonic“ elaborat de reputatul com-
paratist \ntr-o lucrare de referin]`. Mai 
concret, idilicul cerchist apare ca forma 
mentis a unei microcomunit`]i \n care 
diferen]ele etnice, sociale, ideologice, spi-
rituale etc. sunt conciliate [i dep`[ite, prin 
intermediul esteticului, \ntr-o sintez` 
superioar`. Doldora de idei [i sugestii fe-
cunde, propunerea este, evident, riscant` 
– pe linia sistemului de g~ndire liberal-
con servatoare [i universalist` al profe-
sorului Nemoianu –, cu o list` de exemple 
discutabil` [i, \n plus, tentat` s` „idilizeze/
idealizeze“ excesiv Cercul. Ea expliciteaz` 
\ns` ceea ce era doar explicit \n proiectul 
cerchist. La cel`lalt pol al v~rstelor, co-
munic`rile convergente ale lui Andrei 
Terian [i Alex. Goldi[ ofer` un excelent 
examen al criticii cerchiste \n cadrul 
„b`t`liei pentru estetic“ din anii post-sta-
linismului. Alternativa propus` \n epoc` 
de O. Cotru[ [i I. Negoi]escu apare astfel 
ca o „a treia cale“ (imposibil de urmat \n 
context totalitar...) \ntre critica marxi-
zan t` [i relativismul estetic post-c` li nes-
cian. Nu cred c` e prematur s` vedem \n 
Terian [i Goldi[ pe cei mai \nzestra]i 
critici ai criticii române[ti postbelice din 
r~ndul noii genera]ii.

De[i frustrant de succint`, comunica-
rea lui Andrei Bodiu are meritul de a 
surprinde acut, prin intermediul c~torva 
documente extrase din arhivele CNSAS, 
modul \n care „estetismul devia]ionist“ al 
Cercului era v`zut de Securitate \n chiar 
anul ma ximei liberaliz`ri a regimului 
comunist: ca o „organiza]ie paramilitar`“, 
necesit~nd infiltrarea [i dezmembrarea. 
(Infiltrat` a fost din plin; dezmembrat` 
\n  s` – nici odat`.) |n schimb, de la comu-
nicarea lui Antonio Patra[ (o rezumare 
empatic-narativizant` a biografiei lui I.D. 
S\rbu) [i de la cea a Sandei Cordo[ (unde 
concep]ia critic` a lui Ovidiu Cotru[ este 
prezentat` expozitiv, parafrazant [i ne pro-
ble mati zant) a[teptam mai mult, av~nd \n 
vedere subtilul volum al celui dint~i 
despre S\rbu [i abilit`]ile analitice ale 
cooronatoarei volumului. Autoarea moral` 
a acestui ad mirabil colocviu \[i r`scump`r` 
\ns` „mo destia“ abord`rii prin anvergura 
inte lectual` a proiectului ini]iat. Un pro-
iect nu lipsit de o subtil` pedagogie criti c`, 
un proiect gra]ie c`reia Cercul – \ndelung 
exilat de istorie – se \ntoarce la Cluj.

PAULCERNAT

Cercul Literar se \ntoarce la Cluj

Sanda Cordo[ (cordonator), 
Spiritul critic la cercul Literar de la Sibiu, 

Editura Accent, Cluj, 2009, 276 p.
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G. C`linescu [i regula jocului

E deja o banalitate afirma]ia c` G. C`-
linescu a schimbat regula jocului \n critica 
[i, mai ales, în istoria noastr` literar`; 
mai greu a fost s` se arate \ns` cum. {i 
totu[i, C`linescu \nsu[i a \ncercat s` fi-
xeze, prin cunoscutele sale Principii de 
estetic` (1939), noul statut al celor dou` 
discipline, care pentru el formeaz` o uni-
tate. C`ci, polemiz~nd cu „scientismul“, 
criticul polemizeaz`, de fapt, cu \ntreaga 
tradi]ie a criticii [i a istoriei literare 
rom~ne[ti de p~n` atunci. O tradi]ie care, 
f`r` a fi neap`rat pozitivist`, continua s` 
func]ioneze \n virtutea unei paradigme a 
cunoa[terii de tip pozitiv [i care, \n ciuda 
diferen]elor de doctrin` sau de metod` 
(idealist` sau determinist`, dogmatic` 
sau „impresionist`“), urm`rea de fapt ace-
la[i scop: s` capteze Imaginea Obiectiv` a 
Literaturii. 

Fiecare cu „metoada“ lui

De aici, c~teva tr`s`turi definitorii, \n -
tre care se distinge, mai \nt~i, preocuparea 
pentru metodologie. Fiecare critic are, 
dup` vorba lui Mihalache, „metoada“ lui: 
idealist`, preceptistic` [i retoric` (Ma io-
rescu), „modern`“ recte „explicatoare“ 
(Gherea), derivat` din „biologia mami fe-
relor“ (Sanielevici), „estetic`“ (Dragomi res-
cu), „complect`“, adic`, pe urmele lui 
Hennequin, sociologic`, psihologic` [i 
estetic` deopotriv` (Ibr`ileanu) [.a.m.d. 
P~n` [i Iorga, c~t timp a practicat critica 
literar` (nu foarte mult, e drept), afirma 
c` teoria lui Taine, „întregit`“ de Hen ne-
quin, ar fi „singura adev`rat`“ [i milita, \n 
consecin]`, pentru o critic` „analitic`“, 
„modern`“. Nici m`car Lovinescu nu a sc`-
pat de aceast` marot` metodologic`. Do-
vad` faptul c`, \n 1909, c~nd \[i public` 
cele trei manifeste din Convorbiri critice, 
mai firesc i se pare s` pretind` c` „im-
presionismul“ ar fi [i el o metod` dec~t s` 
huleasc` Metoda \ns`[i. Abia \n 1926, 
dup` ce \nregistreaz` cu satisfac]ie e[ecul 
{tiin]ei literaturii, Lovinescu pune la \n -
doial` Metoda ca atare; \ns` e vorba de o 
simpl` \ndoial`, [i nu o repudiere f`]i[`, 
pentru c` asta nu-l va \mpiedica pe fostul 
impresionist s` foloseasc` chiar el, \n 
Istoria literaturii rom~ne contemporane, ca la-
podul „dogmatic“ al evolu]ionistului Bru-
ne tière.

O critic` de „direc]ie“

|n orice caz, „dogmatismul“ nu e un cu-
v~nt aruncat la \nt~mplare, dat fiind c`, 
prin intermediul lui, ajungem la ur m`-
toarea tr`s`tur` a criticii noastre tradi-
]ionale: normativitatea. C` ]ine cu „este ti-
cul“ sau comp`time[te \mpreun` cu bo-
borul, c` se revendic` de la prototipii lui 
Platon sau de la vreo pretins` „lege“ a 
evolu]iei sociale, critica rom~neasc` din 
perioada 1870–1930 e una eminamente 
„judec`toreasc`“. Iar caracterul s`u nor-
mativ se eviden]iaz` pe dou` planuri. Pe 
de o parte, printr-o obsesie taxonomic`, ce 
are drept complement fatal dezinteresul 
fa]` de text. Pentru criticii no[tri de p~n` 
la C`linescu, o metod` bun` e aceea care 
ne furnizeaz` nu neap`rat o interpretare 
inteligent`, c~t o \ncadrare util`. „Gene-

ralismul“ lui Maiorescu e arhicunoscut, 
mai ales c` la el nu doar „aplic`rile“, dar 
p~n` [i clasific`rile se mul]umesc a de s-
p`r]i apele de uscat. Dar, c~te au fost, 
dualismele lui Maiorescu („condi]iune ma-
terial`“ vs. „condi]iune ideal`“, „direc]ie 
nou`“ vs. „direc]ie veche“, poe]i vs. critici, 
tra gedie clasic` vs. roman „poporan“, 
poezie popular` vs. „mievrerii moderne“) 
au exercitat o constr~ngere tiranic` asu-
pra dezvolt`rii literaturii noastre. Oare-
cum asem`n`tor e cazul lui Lovinescu, 
care avea oroare de „didacticismul“ ana-
lizelor, dar care \[i va concepe Istoria din 

’26–’29 sub forma unui veritabil arbore 
taxonomic. Mania clasific`rilor atinge \n -
 s` paroxismul \n {tiin]a literaturii [i, chiar 
dac` dintre criticii no[tri tradi]ionali Dra-
gomirescu a f`cut cele mai multe lecturi 
(\n accep]iunea modern` a cuv~ntului), el 
a urm`rit acolo nu neap`rat s` dea la 
iveal` sensurile operelor, c~t s`-[i ilustreze 
conceptele. În ceea ce-i prive[te pe ad-
versarii „esteticului“, nici Iorga, nici Ibr`i-
leanu – cel pu]in nu în faza sa poporanist` 
– nu comenteaz` texte; iar, c~nd se va 
apropia de „misterul“ crea]iei, ultimul va 
întreprinde aceast` opera]ie à loisir [i, \n 
orice caz, f`r` a-i conferi vreo tent` pro-
gramatic`. Paradoxal e [i cazul lui Gherea, 
fondatorul sau, dac` nu, marele precursor 
al close-reading-ului rom~nesc: el nu „ex-
plic`“ \ntr-at~t textele, c~t \[i explic` me-
toda cu ajutorul lor. De altfel, cam asta va 
fi atitudinea cvasi-general` \nainte de C`-
linescu: scopul prim al unei analize nu e 
s` expliciteze opera, ci, \n cel mai bun caz, 
s-o explice, de fapt s` exemplifice prin in-
termediul ei un mecanism menit s` con-
firme pertinen]a clasific`rilor [i, mai ales, 
for]a ordonatoare a metodei, care mai 
departe pare s` func]ioneze oarecum de la 
sine. C`ci, \n definitiv, asta face o metod` 
cu adev`rat „[tiin]ific`“: ea reduce com ple-
xitatea empiricului la ni[te concepte c~t 
mai simple, a[az` operele pe categorii [i, 
totodat`, arat` direc]iile care trebuie 
urmate \n continuare. Or, prin aceasta, 
am trecut deja pe cel`lalt versant al nor-

mativit`]ii, care se manifest` deopotriv` 
\n ipostaza criticii de „direc]ie“. Nu e su-
ficient ca un critic s` \mpart` operele pe 
c`pr`rii; el trebuie s` aib` [i un „deget de 
lumin`“ care s` ne arate c` „pe-aici e 
drumul“. Nu e suficient s` [tim unde ne 
afl`m; trebuie s` [tim [i \ncotro s` mer-
gem. Adic`, \n termenii extrem de plastici 
pe care-i folosea Ibr`ileanu \n |ncheierea 
studiului s`u din 1909: „s` st`m pe loc“, 
„s` ne \ntoarcem \nd`r`t“ ori „s` s`rim 
cine [tie unde, \n necunoscut“? |n con se-
cin]`, fiecare critic e un ideolog [i un [ef de 
[coal`; fiecare sus]ine o „direc]ie“: „direc]ia 

nou`“ (Maiorescu), „idealul“ socialist 
(Gherea), s`m`n`torismul (Iorga), popo ra-
nismul (Ibr`ileanu), modernismul (Lovi-
nescu). P~n` [i Dragomirescu, care dis-
pre]uia contingentul [i nega evolu]ia ar-
tei, se voia pedagog de „[coal` nou`“...

Judecata de Acum 
a Veacurilor

Dar, din at~tea direc]ii, pe care s-o 
alegem? {i, mai ales, pe ce ne baz`m 
atunci c~nd indic`m o „direc]ie“ sau alta [i 
cu ce verific`m apoi acurate]ea predic]iilor 
noastre? R`spunsul la cea din urm` \n -
trebare e mai mult dec~t evident: pe/cu 
mersul ineluctabil al Istoriei. Iar el ne 
conduce astfel c`tre ultima caracteristic` 
a paradigmei criticii tradi]ionale: un is to-
ricism (\n sens popperian) cl`dit pe mitul 
progresului (mai lent, adic` evolu]ionist; 
sau mai rapid, adic` revolu]ionar) [i, 
implicit, pe iluzia unei presupuse Jude c`]i 
a Veacurilor. De altfel, critica rom~neasc` 
din perioada 1870–1930 studiaz` trecutul 
nu pentru a \n]elege prezentul, ci doar 
pentru a \ntrez`ri – [i, mai ales, pentru a 
prefigura – viitorul. Prin urmare, ea \[i 
caut` r`spunsurile mai pu]in \n literatur` 
(\nc` [i mai pu]in \n istoria literaturii), c~t 
\n Istoria ca atare. Simptomatic \n aceast` 
privin]` r`m~ne faptul c`, pentru a explica 
starea literaturii rom~ne contemporane 
[i, totodat`, pentru a-[i justifica propriile 
„direc]ii“, nici Ibr`ileanu, nici Lovinescu 

nu s-au sim]it obliga]i s` scrie o istorie a 
literaturii noastre, ci doar una a culturii 
sau a civiliza]iei rom~ne[ti. Modelul r`-
m~ne, din acest punct de vedere, Maiores-
cu \nsu[i, c`ruia estetica idealist` nu i s-a 
p`rut suficient` pentru a combate direc]ia 
„veche“; a fost nevoie \n acest scop [i de un 
aport cultural: dar nu de o istorie literar`, 
ci de teoria „formelor f`r` fond“. O excep]ie 
ar fi putut deveni Iorga, numai c` la el \n -
s`[i istoria „literaturii“ nu-i dec~t un 
amestec haotic \n care artisticul anevoie 
se distinge de cultural. Mai interesant e c` 
de istorism nu scap` nici chiar Mihail 
Dragomirescu, care, de[i a tunat [i a 
fulgerat mereu \mpotriva „metoadei 
istorice“, ajunge s` scrie chiar el S`m` n`-
torism, poporanism, criticism. Istoria literatu-
rii rom~ne \n sec. XX (1900-1910) dup` o nou` 
metod` (1934). De altfel, semnificativ 
r`m~ne faptul c`, atunci c~nd scriu istorii 
literare, criticii no[tri importan]i se pre-
ocup` mai ales de perioada contemporan`. 
Numele lui Lovinescu ne vine \n minte 
automat. Dar nici Iorga nu iese cu mult 
din aceast` schem`, dat fiind c`, de[i re-
putatul istoric a acoperit \ntreaga evolu]ie 
a literaturii noastre, el [i-a publicat Istoria 
literaturii rom~ne[ti contemporane abia \n 
1934, deci la 25 de ani dup` tomurile pre-
cedente. Or, decalajul amintit, coroborat 
cu dezinteresul de principiu al istoricului 
literar fa]` de contemporaneitate (In tro-
ducerea sintetic` tr`gea linie la 1900), in-
dic` faptul c` miza demersului din 1934 e 
mai degrab` una critic` [i ideologic` (de a 
impune o „direc]ie“) dec~t propriu-zis is-
toriografic`. |n orice caz, dezacordurile 
interpretative \ntre critici survin, p~n` la 
C`linescu, doar pe o und` istoric` scurt`, 
viz~nd mai ales partea contemporan`. 
C`ci, dac` mo[tenirea ideologiilor rom~-
ne[ti din secolul XIX a constituit \ntre 
1900 [i 1940 un nesf~r[it focar de con-
troverse, nimeni nu se ar`ta, \n schimb, 
interesat s` se angajeze \ntr-o b`t`lie pro- 
sau anti-Asachi, bun`oar`. Lovinescu \n -
su[i, atunci c~nd \[i va desf`[ura campa-
nia de „revizuiri“, nu va cobor\ cu ele sub 
pragul anului 1880; dimpotriv`, r`m~ne 
de-a dreptul ciudat faptul c`, \nainte de 
C`linescu, revizionistul cu majuscul` al 
literaturii noastre nu a fost Lovinescu, 
ci... Iorga, care-i tratase cam f`r` mena-
jamente (dar [i f`r` argumente) pe alde 
Bolintineanu ori Alecsandri. C~t despre 
Lovinescu, marele lui pariu – [i marea lui 
pierdere – a fost, cum se [tie, Eminescu; 
dar acesta nu a reprezentat, de fapt, dec~t 
un pariu pe jum`tate pierdut – tocmai 
pentru c` nu fusese dec~t pe jum`tate 
contractat. Nu doar c` Lovinescu nu a \n -
cercat o „revizuire“ decisiv` a operei emi-
nesciene, dar, \n cele din urm`, chiar el va 
ajunge s` afirme r`spicat „valoarea de 
sugestie“ a operei poetului. Iar asta nu 
pentru c` „gustul“ lovinescian ar fi suferit 
\ntre timp o „muta]ie“, ci pentru c` \nsu[i 
mersul Istoriei infirmase \ntre timp 
a[tept`rile revizioniste ale criticului. {i 
nimeni nu \ndr`zne[te deocamdat` s` 
provoace f`]i[ Istoria; din contr`, [i atunci 
c~nd demareaz` „revizuirile“, [i atunci 
c~nd teoretizeaz` „sincronismul“, 
[i atunci c~nd proclam` „muta]ia 
va lorilor“, Lo vinescu se sprijin` 

George C`linescu
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|ntr-una din \nsemn`rile sale din Di-
lema Veche, Andrei Ple[u \ncerca s` sta-
bileasc` o ierarhie \n r~ndul artelor, des-
f`[ur~nd o demonstra]ie menit` s` do-
vedeasc` superioritatea muzicii fa]` de 
literatur` [i pictur`... Nu ideea su pe-
riorit`]ii muzicii era surprinz`toare (fiind 
posibil`, \n principiu), ci argumentul in-
suficient pe firul c`ruia autorul ajungea 
la aceast` concluzie: muzica solicit` ima-
gina]ia ascult`torului mai mult dec~t ori-
ce alt` art`, \n timp ce un tablou ar fi pe 
deplin \ncheiat odat` pictat, iar un text 
([i aici nu poate fi vorba dec~t despre tex-
tul literar, singurul care poate fi con si-
derat o art`) ar fi pe deplin \ncheiat odat` 
scris (interpretat sau nu). De aici, li-
teratura iese destul de g~rbovit`, duc~nd 
\n spate p`catul de a fi o „alc`tuire ]ea-
p`n`“, \n timp ce muzica, \n esen]a ei, ar 
]ine de domeniul nebulosului... 

C` lucrurile nu stau deloc a[a [i c` e 
tare dificil s` fixezi marginile literaturii 
adev`rate, un t`r~m infinit ce li se „\n -
t~mpl`“ doar celor care au capacitatea s` 
se deschid` pentru a fi p`trun[i [i trans-
figura]i de taina ei, s-a spus, de-a lungul 
vremii, de nenum`rate ori [i \n ne nu m`-
rate feluri... |n cultura rom~n`, unul din-
tre cei mai conving`tori [i constan]i \n ple-
doaria sa pentru aceast` frumuse]e, mis-
terioas` prin generozitate, a literaturii a 
fost Lucian Raicu. Pentru acesta lite ra tu-
ra a fost ax al propriei existen]e, care, la 
r~ndul ei, s-a hr`nit st`ruitor cu sevele 
acestui miracol inepuizabil.

M`rturie pentru aceast` comuniune a 
fiin]ei sale cu „fiin]a“ literaturii st` [i an-

tologia comentat`, pe care a \ntocmit-o \n 
2008 Carmen Mu[at [i care ni-l reapropie 
pe cel care, \nainte de a fi scriitor, a fost 
un cititor \mp`timit [i r`bd`tor, ce a iubit 
c`r]ile cu obstina]ie, l`s~ndu-se astfel se-
dus, dar [i r`spl`tit de ele. Antologia este 
una compact` [i are drept criteriu de se-
lec]ie tocmai reflectarea nuan]at` a 
„spiritului creator“ \n c`r]ile lui Lucian 
Raicu [i care \[i r`sfa]` discret cititorii, 
f`c~ndu-i p`rta[i drumului fascinant pe 
care acesta l-a str`b`tut cu mult` inte-
ligen]`, dar mai ales cu mult` sensi bi-
litate, \n aventura sa prin lumea mereu 
expansiv` [i nicidecum „]eap`n`“ a c`r-
]ilor. Textele sunt selectate din patru 
volume mai vechi (Structuri literare – 1973, 
Critica – o form` de via]` – 1976, Practica 
scrisului [i experien]a lecturii – 1978 [i Scene 
din romanul literaturii – 1985), discursul cri-
ticului fiind, observa Carmen Mu[at, „o 
demonstra]ie continu`, o varia]iune ine-
puizabil` pe c~teva teme majore, fiecare 
revenire aduc~nd o nuan]` \n plus, pu-
n~nd \ntr-o nou` lumin` reflec]iile ante-
rioare“, c`ci interpretarea unei opere li-
terare este echivalent` cu o rostire: „Dac` 
un cuv~nt poate fi spus \n zeci de feluri, \n 
c~te feluri poate fi spus` o oper`, o mare 
oper`? |n c~te intona]ii critice diferite? 
R`m~n~nd aceea[i?“. |ntr-o infinitate, 
las` s` se \n]eleag` comentariile sale de 
v~rste diferite, c`ci \n cazul operelor cu 
adev`rat mari, problema \n]elesului nu 
se rezolv` niciodat`. Singura piedic` ar fi 
aceea a limitelor comprehensive sau 
empatice ale fiec`ruia, situa]ie esen]ia-
lizat` exemplar de Mircea Horia Simio-

nescu \n Nesf~r[itele primejdii: „at~t ai \n -
]eles, at~t e[ti“.

Pentru Lucian Raicu, delirul teoretic [i 
abuzul interpretativ sufoc` fiin]a vie a 
literaturii [i, prin urmare, adev`rata cri-
tic` (care nu este dec~t o „literatur` con-
[tient` de sine“) nu trebuie s` fie ste-

rilizant`, natura ei receptiv` [i polivalent` 
fiind mai ales rezultatul unui preaplin 
l`untric, de aceea: „Din tine [i numai din 
tine vei scoate personajele tale, dac` scrii 
literatur`, [i scriitorii «t`i», dac` e[ti 
critic“, c`ci „a face critic` literar` nu \n -
seamn` a institui formule (pl`cute celor 
care vor s` se instruiasc` repede, s` [tie 

despre ce e vorba ca s`-[i economiseasc` 
energia \n]elegerii), ci exact contrariul, a le 
detrona, a institui \n locul lor domnia 
complexit`]ii [i a explica]iilor infinite“. 

A[a cum sublinia [i Carmen Mu[at, 
specificul actului critic ce poart` numele 
lui Lucian Raicu const` \n a porni \n re-
flec]iile sale nu de la concept \nspre opera 
literar`, ci de la opera individual`, \n ceea 
ce are aceasta mai intim. De aceea, in-
tuirea particularit`]ii este esen]ial` pen-
tru cel care dore[te s` aib` acces la „se-
cretul vie]ii“ ce st` ascuns printre cu vin-
tele, cum altfel dec~t complice, ale textu-
lui. Adev`rata literatur` [i critic` literar` 
sunt percepute ca o fascinant` revela]ie [i 
revelare de sine, ca treapt` a dezv`luirii [i 
autoconstruc]iei, ca salt \n propriul clar-
obscur, \ntr-o realitate secretat`, dar ne-
[tiut`.

Numai astfel, l`s~ndu-se savurat`, cu 
idei [i senza]ii resorbite cu inima [i, deo-
potriv`, cu mintea, literatura \i poate per-
mite scriitorul [i cititorului s` poat` \na -
inta c`tre ei \n[i[i, iar, odat` reg`si]i, 
c`tre lume. Literatura apare ca o ne-
sf~r[it` c`utare, a[a cum sugera [i Pessoa 
\n Cartea nelini[tirii, unde m`rturisea at~t 
de frumos c` este un „nomad al con[tiin]ei 
de sine“, care-[i pa[te turmele bog`]iei 
sale intime, „\mpr`[tiate dis-de-diminea]` 
pe toate c`r`rile“! {i sub pasul unui 
drume] ce [tie s`-[i ofere sie[i r`gaz, 
c`r`rile literaturii nu pot fi dec~t r`sfirate. 
{i nici nu duc de dou` ori \n acela[i loc...
Mereu duc dincolo...

Dana P\rvan-Jenaru

critic` literar`

Lucian Raicu, Dincolo de literatur`, 
Antologie [i comentarii de Carmen 

Mu[at, Editura Hasefer, Bucure[ti, 
2008, 348 pag.

pe ea – adic` pe „ritmul veacului“, 
a c`rui \n]elepciune nu poate fi 
pus` la \ndoial`. Nici nu am avea 
cum: c`ci, dac` literatura „pro gre-

seaz`“ (\ntr-un fel sau \n altul), atunci ar 
fi absurd s`-i cerem socoteal` Istoriei, care 
constituie chiar baza judec`]ilor noastre 
critice. {i, chiar dac` am \ncerca s-o tra-
gem la r`s pundere, degeaba am face-o, 
pentru c` istoria nu se mai \ntoarce nici-
odat` \napoi. Ceea ce s-a f`cut e bun f`cut; 
sau r`u, dar oricum nu se mai schimb`. 
„Se vede c` a[a a fost s` fie...“ – zice cu 
resemnare Ibr`i leanu \n ultima fraz` a 
Spiritului critic \n cultura rom~neasc`. 

Ibr`ileanu la Waterloo

|n definitiv, acest tip de istorism ne 
ajut` s` \n]elegem condi]ia criticilor no[tri 
de p~n` la C`linescu: pentru ei, istoria li-
terar` nu-i dec~t un analogon al istoriei 
politice [i sociale. Napoleon a luptat sin-
gur` dat` la Waterloo: a doua [ans` nu i 
s-a mai dat. La fel [i \n literatur`, unde 
b` t`liile canonice \ntre feluritele „direc]ii“ 
se poart` o dat` pentru totdeauna: dup` 
cum nimeni nu-l mai poate face pe Grouchy 
s` ajung` la timp \n ajutorul |mp`ratului, 
tot astfel o „direc]ie“ care a pierdut partida 
pierde automat [i orice posibilitate de 
rematch. Tocmai de aceea b`t`liile se duc 
doar pe c~mpul de campanie al criticului, 
[i nu pe tabla de valori a istoricului literar. 
{i totu[i, o consolare r`m~ne [i pentru cei 
\nvin[i, care, \ntr-un mod deloc paradoxal, 

contribuie [i ei la „facerea“ Istoriei. C`ci, 
dup` cum un Ulysses S. Grant nu e de \n -
chipuit f`r` un Robert E. Lee, nici un 
Lovinescu nu e de g~ndit f`r` un Ibr`i-
leanu. R`m~ne de v`zut doar ce rol va juca 
fiecare. Dar – cel pu]in \n c~mpul literaturii 
– asta doar Istoria o poate stabili: ea e 
aceea care \mparte dreptatea printre cri-
tici, iar verdictele ei sunt mereu incon-
testabile, m`car pentru c` sunt irevocabile. 
De aici [i cunoscuta separa]ie pe care 
Densusianu, Lovinescu [i Ibr`ileanu o 
stabilesc \ntre critic` (mobil`, „vie“) [i 
istorie literar` (fix`, „moart`“). De aici [i 
defini]ia pe care C`linescu \nsu[i o d`dea 
criticii la 1927, ca „emo]ie imediat`, 
anticipant` a verdictului vremii“, care, \n 
clipele ei de gra]ie, ajunge \ntruc~tva s` 
pre-scrie istoria literar`, adic` acea Istorie 
care se va scrie oricum de la sine. {i, tot de 
aici, unitatea de paradigm` a criticii noas-
tre tradi]ionale, unde, indiferent de me-
todele pe care le „aplic`“ sau de direc]iile 
pe care le sus]in, to]i comentatorii feno me-
nului literar conlucreaz`, vr~nd-nevr~nd, 
\ntr-o m`sur` mai mic` sau mai mare, \n 
acela[i scop: de a scrie o Istorie a Lite-
raturii. Una, fire[te, „[tiin]ific`“ [i „obiec-
tiv`“, unic` [i imuabil`.

Turnirul interpret`rilor

Cel pu]in la nivel declarativ, G. 
C`linescu a demolat [i a reconstruit din 
temelii aceast` paradigm`, contest~nd 
toate cele trei postulate ale criticii noastre 

tradi]ionale. Mai \nt~i, el a chestionat [i a 
respins premisa obiectivit`]ii „[tiin]ifice“, 
manevr` care l-a condus automat spre 
contestarea atotputerniciei metodei. |n 
fond, afirm~nd c` metoda nu func]ioneaz` 
dec~t \n corela]ie cu „no]iunea de valoare“ 
[i, mai ales, cu un „punct de vedere“ anume, 
C`linescu ar`ta implicit c` sarcina istoriei 
literare ar trebui s` \nceap` tocmai acolo 
unde unii dintre criticii no[tri credeau c` 
se sf~r[e[te. Pe de alt` parte, sus]in~nd c` 
„\n istoria literar` nu exist` structuri 
obiective, ci numai categorii, puncte de 
vedere“ [i subordon~nd acest principiu 
unei perspective moniste [i nominaliste, 
C`linescu a discreditat arsenalul taxo-
nomic al criticii tradi]ionale [i, mai ales, a 
demonstrat c` \ncercarea de a livra ase-
menea categorii cu titlul de „norme“ ab-
solute nu e dec~t o van` iluzie: „Este o 
prezum]ie c` odat` determinat obiectul, 
istoricul literar n-are altceva de f`cut dec~t 
s`-l studieze dup` toate regulile. Care 
reguli? |n [coal` se studiaz` de obicei o 
oper` literar` sub raportul fondului, al 
formei, al \nr~uririlor, al soartei literare 
etc., crez~ndu-se c` acestea sunt criteriile 
[tiin]ifice absolute, c~nd \n fond sunt 
numai ni[te puncte de vedere personale ale 
unor esteticieni duali[ti“. Mai mult, de-
nun]~nd arbitrarul diverselor clasific`ri 
cu iz pozitivist, C`linescu a deschis larg 
calea analizei de text [i a comentariului 
de tip hermeneutic \n genere. C~t despre 
critica de „direc]ie“, preten]iile acesteia se 
pr`bu[esc odat` cu istorismul, pe care 

autorul Principiilor de estetic` \l demite prin 
argumentul de bun-sim] c` „succesiunea 
\n istoria literar` este, ca [i \n istoria po-
litic`, empiric` [i neprevizibil`“. Ce-i mai 
r`m~ne de f`cut atunci istoricului literar? 
Submin~nd suprema]ia metodei, „obiec ti-
vitatea“ taxonomiilor, certitudinile criticii 
de „direc]ie“ [i istorismul, C`linescu ajun-
ge s` sparg` astfel \ns`[i oglinda unic` [i 
imuabil` a Istoriei Literaturii, care se 
risipe[te acum \ntr-o puzderie de cioburi. 
|ns`, pentru criticul rom~n, acest eve-
niment nu reprezint` neap`rat un sf~r[it, 
ci mai degrab` un nou \nceput. C`ci marea 
inova]ie a lui C`linescu, prin care autorul 
Principiilor de estetic` a impus o nou` 
paradigm` \n critica noastr`, const` \n re-
formularea statutului [i a obiectivelor 
disciplinei: „rostul istoriei literare nu e de 
a cerceta obiectiv probleme impuse din 
afara spiritului nostru, ci de a crea puncte 
de vedere din care s` ias` structuri ac cep-
tabile“. Pe scurt, C`linescu a schimbat 
regulile jocului, \nlocuind reprezentarea 
tradi]ional` a breslei criticilor, ca mae[tri 
ai divina]iei care colaboreaz` (fie [i invo-
luntar) la scrierea unei Istorii Literare co-
mune, printr-un ne\ntrerupt turnir al 
interpret`rilor, \n care fiecare participant 
concureaz` pe cont propriu, cu scopul de a 
asigura nu perpetuarea, ci multiplicarea 
infinit` a „structurilor“.

Fragment din volumul A cincea esen]`. 
Sistemul critic al lui G. C`linescu (în curs de 
apari]ie).

Despre literatur`, cu dragoste
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|n Ciudata via]` a poetului (1942), Ani-
[oara Odeanu pune \n mi[care, cu focuri 
de artificii [i giumbu[lucuri de clown pe 
jum`tate deprimat, artileria u[oar` a iro-
niei, ia cu asalt locul comun al literaturii, 
\n ambi]ia de a-l epata pe burghez. Au-
toarea se r`zboie[te parodic cu miturile 
literaturii „mari“, p~ndite de primejdia 
cli[eului, [i \n primul r~nd cu cele opti-
miste, solar-inaugurale, de sorginte ro-
mantic`. A[a, de pild`, mitul poetului ha-
lucinat [i demiurg sau mitul dragostei ar-
dente, ucig`toare. |n anii ’40 e greu s`-]i 
mai p`strezi prea multe iluzii [i imposibil 
s` mai vezi lumea sub zodia absolutului. 
Ani[oara Odeanu fusese, oricum, \nc` 
dinainte o sceptic`. |n cele dou` romane 
ale sale din deceniul anterior, |ntr-un c`-
min de domni[oare [i C`l`tor din noaptea de 
ajun, ea acuza deja farsa mundan`, ab-
surdul, previzibilitatea de mecanism a 
gesturilor, a reac]iilor, a vie]ilor umane \n 
\ntregul lor, \n fond, [i – nu \n cele din 
urm` – artificialitatea literaturii. Ca ati-
tudine fa]` de starea de fapt [i totodat` 
fa]` de latura mistificatoare a literaturii, 
Ani[oara Odeanu se apropie – \n nuvelele 
din Ciudata via]` a poetului – de viziunea 
demitizant`, „ireveren]ioas`“ [i profund 
mizantrop` a tinerilor din grupul Albatros, 
\nscriindu-se totodat` \n linia literaturii 
absurdiste inaugurate la noi de Urmuz [i 
de emulii acestuia (un George Ciprian sau 
un Grigore Cugler). Cornel Ungureanu 
merge chiar mai departe [i o consider` pe 
Ani[oara Odeanu, prin acest volum de 
proze absurd-insolite, o \naintemerg`toa-
re a lui Eugen Ionescu.

Nu doar spiritul de frond` sau gustul 
pentru [otii livre[ti, ci [i – \n mod esen]ial 
– interoga]ia obsedant` viz~nd rostul 
literaturii [i eventuala sa semnifica]ie \n 
plan metafizic o \nrudesc, de altfel, pe 
aceast` scriitoare cu autorul eseurilor din 
Nu. {i la t~n`rul Eugen Ionescu, [i la Ani-
[oara Odeanu, ceea ce apare, la prima ve-
dere, ca o simpl` bufonerie juvenil`, ca 
parodie, fars`, demitizare insolent` nu 
este dec~t un prim nivel al unei specula]ii 
complexe \n marginea raportului dintre 
literatur`, existen]a mundan` [i un 
transcendent problematic. La am~ndoi ci-
tim lucruri foarte asem`n`toare despre 
spec tacolul nu de pu]ine ori grotesc al 
lumii literare, despre re]eta [i pre]ul 
succesului literar, despre critic [i despre 
public, despre autorul-marionet` a hazar-
dului, despre trucurile cli[eizate ale lite-
raturii [.a. Nu \n cele din urm`, Ciudata 
via]` a poetului este (ca [i ionescianul Nu, 
de[i \ntr-o cu totul alt` formul`) o partitur` 
ludic`, tragi-comic` pe tema mor]ii. Vo-
cabula „via]`“ din titlu e o antifraz` \n 
aceast` carte ai c`rei protagoni[ti sf~r[esc, 
mai to]i, prin a se sinucide.

Proza ce d` numele volumului – un fals 
basm modern, de un umor cam macabru 
– deconstruie[te imaginea poetului genial, 
ridiculiz~nd ideea de nebunie creatoare. 
Desenat din linii voit conven]ianale („un 
poet \nalt, slab [i palid, cu plete blonde“), 
„eroul“ este, \ntr-o prim` faz` a Bildungs-
romanului s`u parodic, un lunatic anonim, 
o caraghioas` fanto[` romantic`. E „poet“, 
dar nu scrie; p`streaz` \n odaie un creion 
[i h~rtie, f`r` s` le foloseasc`. H~rtia nu e 
h~rtie de scris, ci „o fost` h~rtie de \m -
pachetat bo]it` [i c`lcat` cu fierul ca s` se 
\ntind`“... |ntr-o zi se produce revela]ia: 

contempl~nd floarea din pervaz – „o floare 
neidentificabil`, ciudat`, cum \ntre c~ini 
sunt unele corcituri ce nu intr` \n nici o 
ras`“ (bizar` analogie!) –, poetul intr` \n 
trans` [i vreme de [apte zile [i [apte nop]i 
scrie poezii pe h~rtia de \mpachetat bo]it`, 
dup` care alte [apte zile [i [apte nop]i 
doarme. La trezire, considerat nebun, e 
dus cu for]a la doctor \n Capital`. {i acolo 
via]a i se schimb`: \n loc s` fie pus \n c`-
ma[a de for]`, e instalat \ntr-o locuin]` 
luxoas` [i stipendiat pentre a-[i scrie 
opera. Devine vedet`, e curtat, adulat, 
toa t` floarea cea vestit` a criticii vegheaz` 
asupra-i: „Le era \n joc meseria: de mult` 
vreme nu-i mai luase nimeni \n serios, 
p~n` la descoperirea tembelului din fa]a 
lor“. Poetul, Criticul (de la venerabilul 
„domn cu cioc“ la debutantul cvasi-necu-
noscut, „cu ochi mari, somnolen]i“...), Ga-
zetarul, Cititorul sunt, \n aceast` proz` 
satiric`, figuri dintr-o galerie de mon-
struoase fanto[e. Monstruoase \ntruc~t 
evolueaz` exclusiv \ntr-o logic` a ma-
lentendu-ului ce distorsioneaz` realitatea 
[i duce, \n cele din urm`, la gesturi ex-
treme, (auto)distructive. Totul e \n]eles pe 
dos, exagerat, deformat, interpretat \n 
registrul exalt`rii isterice, \n lumina c`-
reia imbecilul e proclamat geniu, iar co-
micul involuntar, perceput ca umor de 
fin` calitate („\i \ntrecea pe Bernard Shaw 
[i pe Mark Twain“...). C~nd eroul acestei 
povestiri \[i pune \n g~nd s` scrie o 
monografie poetic` a satului s`u, iat` ce 
rezult`: „Era o carte de proz`. A muncit 
mult ca s-o scoat` la cap`t. Existau o 
mul]ime de lucruri pe care le cuno[tea dar 
nu [tia s` le descrie. C`uta \n dic]ionar 
pentru fiecare cuv~nt. G`sea: Boul este un 
animal, casa este \nc`perea unde locuiesc 
oamenii [.a.m.d. (...) \nt~i g~ndea el, pe ur-
 m` consulta c`r]ile. |n cele din urm` a \n  -
ceput s` recomande ascensoare pentru 
urcatul g`inilor \n copaci, b`i sistematice 
pentru porci, block-house-uri de vr`bii [i 
alte lucruri \n genul acestora. Cartea a 
avut succes. I se remarca peste tot cultura, 
mai ales \ns` era socotit de data asta ca un 
foarte fin umorist“. {arja vizeaz`, cum se 
vede, excesele livrescului, ale literaturii 
de ser`: pentru a \n]elege lumea, „eroul“ 
Ani[oarei Odeanu consult` la orice pas 
Larousse-ul, iar \nainte de a se apuca s` 
scrie o carte despre dragoste „dou` zile [i 
dou` nop]i a c`utat (...) \n biblioteca lui 
(...) [i n-a ajuns la nici o l`murire“ – a[a c` 
i se trimite, ca inspiratoare, o femme fatale 
(tot \n variant` parodic`, desigur), care \l 
face s` cunoasc` gustul „nefericirii“ [i 
blazarea, dar [i un succes \nzecit, datorat 
ca [i p~n` acum unei misreading. De[i, 
scriind „Femeia care se \nv~rte[te“, poveste 
dedicat` fatalei domni[oare Lou, Poetul 
se investe[te total, patosul s`u e in ter-
pretat, pe dos, ca exerci]iu de virtuozitate 
umoristic`. Pentru asemenea situa]ie de 
criz` a comunic`rii, „eroul“ g`se[te o re-
zolvare radical`: „|n zorii zilei l-au g`sit 
sp~nzurat de un prun. De greutatea cor-
pului s`u pomul \[i scuturase toate roadele 
(cur~nd dup` aceea s-a uscat f`r` s` se 
[tie de ce)“.

|n aceea[i not` de parodie tragic`, de 
ludic macabru [i de autoreferen]ialitate 
fals-comic` sunt scrise [i celelalte nou` 
proze ale volumului, \n care se str`vede [i 
o nuan]` de absurd gogolian, de „fantastic 
al banalit`]ii“. |n prim-plan sunt aproape 

\ntotdeauna halucina]i derizorii, scriitori 
de ocazie „pierdu]i \ntr-o provincie pustie“ 
(vorba unui poet bine cunoscut...) precum 
„eroul“ din Gre[eala lui Alexei Alexievici. 
Absurdul personaj, un func]ionar oarecare, 
se sinucide, intoxicat/deprimat de lectura 
propriei, unicei sale c`r]i, Gr`dini sp~n-
zurate de stele. „Mai bine nu scria, se 
v`ic`rea nevasta lui, mai bine un b`rbat 
viu dec~t un scriitor mort...“ Cartea be-
neficiaz` de un singur articol, scris de 
„singurul critic literar al ora[ului“ (autor, 
la r~ndu-i, al unui volum de poezie, Ra-
]iunea transversal`) ap`rut \n singurul ziar 
local, \n proximitatea rubricii de anun]uri 
mortuare. Biografia lui Alexei Alexievici, 
narat` \n tonul umorului negru, e \nso]it` 
de citate din „opera“ acestuia [i se \ncheie 
cu o anecdot` „moralizatoare“ ce disi mu-
leaz` insuficient confesiunea auctorial`: 
„Cur~nd Alexei Alexievici fu uitat, iar 
cartea lui se vindea cu kilogramul, o 
cump`rau \ndeosebi b`canii pentru c` 
paginile ei erau chiar c~t trebuiau de mari 
pentru pungile de bomboane. {i, ca Alexei 
Alexievici, va fi uitat` [i povestea asta“ 
(s.m.). Peste tot \n aceste proze vocea 
naratorial` comenteaz` sarcastic dramele 

produse \n vie]ile personajelor de invazia 
livrescului. |n Cei doi prieteni, Nichita 
Grecu, un „foarte mare poet“ provincial, 
preocupat numai de „lucruri foarte \nalte“, 
de „moarte \n general [i \nsemn`tatea ei \n 
Cosmos“ (comedia superlativelor e sa-
vuroas` \n c`rticica Ani[oarei Odeanu), \i 
\mprumut` c`r]i mai modestului s`u 
prieten Ghi]` M`leanu, proprietar al 
„Marilor Magazine Generale cu lenjerie de 
dam`“, care, dup` ce-i cite[te pe Nietzsche, 
Cervantes sau Tolstoi \ntr-o stare de 
exaltare vecin` cu sminteala, decide s` se 
\mpu[te pentru a-i \nt~lni... \n lumea de 
dincolo. Derularea acestei \nt~mpl`ri ab-
surde e \ntrerupt`, din loc \n loc, de pa-
ranteze autoreferen]iale sau de relatarea 
unor nuvele, tot absurde, scrise de Nichita 
Grecu. 

Fiecare poveste din acest volum \nchide 
\n sine alte pove[ti, toate bizare [i toate co-
mentate ironic, cu dezv`luirea procedeului, 

a cli[eului: „Astfel de \ntors`turi m`iestre 
se petrec numai \n literatur`, iar povestea 
de fa]` e o poveste adev`rat`. At~t de ade-
v`rat` c~t poate fi orice poveste despre care 
autorul ne afirm` c` s-a petrecut aievea, [i 
pe care nimeni n-o crede“ (Egor Todie, r` t`-
citul). Urme ale unor cunoscute idiosin cra-
zii camilpetresciene fa]` de nara]iunea 
omniscient`, fa]` de premisa Autorului-
demiurg sunt imediat observabile: „Scrii-
torii de obicei [tiu tot, chiar c~nd se ocup` 
\n acela[i timp de mai mul]i oameni. {tiu 
nu numai ce zice [i ce face fiecare, ci chiar 
g~ndurile cele mai ascunse ale tuturor. 
Asemenea putere are numai bunul Dum-
nezeu, desigur, [i cei ce spun c` o au [i ei 
sunt ni[te mincino[i neru[ina]i [i f`r` 
fric` de cele sfinte. Asta, \ns`, n-are nici o 
importan]`, cititorii, cei dint~i, se feresc s` 
[i-o spun`, fiindc` altfel, hot`r~t, nimeni 
n-ar mai putea s`-[i mai v~re nasul 
nic`ieri [i via]a ar deveni \nc` o dat` pe 
at~t de plicticoas`“ − noteaz` naratorul 
mucalit \n Egor Todie, r`t`citul, o nuvel` 
pseudo-fantastic` (\n fond, parodic` pre-
cum toate celelalte) pe tema identit`]ilor 
multiple. Tot pseudo-fantastice sunt [i 
pro zele Doctorul de suflete (o poveste cu 
personaje dintr-un or`[el de provincie rus 
[i cu un autobuz care duce spre moarte) [i 
P`]ania boierului Negru din Valea Larg`, 
aceasta din urm` pasti[~nd, s-ar zice, La 
Hanul lui M~njoal`. 

Unele situa]ii, personaje, dialoguri par 
decupate din piesele pe care le va scrie 
ceva mai t~rziu Eugen Ionescu. Bun`oar`, 
iat`-i pe fra]ii Paco [i Pedro (din povestirea 
Paco [i Pedro), doi nobili dintr-un ora[ de 
pe malul Guadalquivirului, „doi juni ce-
libatari, mai mult celibatari dec~t juni“: 
„povestea \ncepe a[a de t~rziu, pentru c` 
p~n` la aceast` v~rst` via]a lor era f`r` 
poveste, a[a cum e de obicei soarta a cel 
pu]in trei sferturi din omenire“. „M~ncau 
bine, dormeau bine, se plimbau prin parcul 
castelului spre fundul lui, unde era un lac 
p`r`ginit, cu nuferi [i cu broa[te. Paco 
spunea: «Uite o broasc`». Iar Pedro \i r`s-
pundea: «Vai, ce interesant». Sau spunea 
Paco: «E cam r`coare». Iar Pedro \i r`spun-
dea: «Ar trebui s` intr`m \n cas`»“. „Ca-
litatea“ principal` a celor doi e aceea c` 
reu[esc performan]a de a nu face aproape 
nimic; Paco picteaz` mereu acela[i tablou, 
„un parc trec~nd prin culoarea ano tim-
purilor“, iar Pedro \l prive[te, exprim~n-
du-[i mereu admira]ia cu acelea[i cuvinte. 
„Eroii“ Ani[oarei Odeanu se dovedesc in-
capabili de a ie[i din cli[eu, de a eluda 
gestul stereotip; ei picteaz` acela[i tablou 
\ntr-un num`r nedefinit de variante, scriu 
acela[i tip (absurd) de text la nesf~r[it, 
rostesc acelea[i replici, tr`iesc identic 
fiecare zi. Figura prolifer`rii monstruoase 
a obiectelor [i/sau structurilor lingvistice 
va deveni definitorie pentru teatrul lui 
Eugen Ionescu. Recurente sunt, \n prozele 
din Ciudata via]` a poetului, situa]iile ab-
surde generate de eviden]a inutilit`]ii li-
vrescului: bibliotecarul, librarul, scriitorul 
sunt fiin]e de prisos, ca [i arpentorul K 
din Castelul lui Kafka. Ei tr`iesc iner]ial, 
ca ni[te oameni ciuda]i, f`r` un rost precis 
− un soi de nebuni izola]i pe o corabie a 
halucina]iei, a fanteziei absurde; a[a ca 
Grigore Lime din Un om fericit, custode al 
unei biblioteci publice unde nu intr` nici 
un cititor.Volumul Ani[oarei Odeanu este, 
cum se observ`, cartea unui spirit sceptic. 

eseu
BIANCA BUR}A-CERNAT

Ønainte de Ionesco

Ani[oara Odeanu, 
Ciudata via]` a poetului, 

Editura Munca [i lumina,  1942
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Cu c~t posteritatea unui scriitor este 
mai bogat`, cu at~t s~ngele crea]iei lui 
risc` s` se dilueze. E o muta]ie a den-
sit`]ilor. Admira]iile suprapuse, epigonice 
[i vampirizante, au f`cut din Nichita St`-
nescu, creatorul, o icoan` a numero[ilor 
„poe]i“ care i-au trecut pragul [i i-au 
primit girul; [i, totodat`, un icon f`r` sub-
stan]` al criticilor, capabili de imagina]ie 
parc` numai în registrul contesta]iei. Ex-
cep]iile sunt pu]ine [i se cunosc bine.

Afirmat rapid, înc` de la debutul edi-
torial cu Sensul iubirii, proiectat imediat pe 
locul l`sat gol de tragicul Nicolae Labi[, 
Nichita St`nescu a primit consacrarea la 
o v~rst` la care al]i autori î[i caut` înc` 
un ton propriu. El a devenit un clasic din 
timpul vie]ii, fiind plasat nu numai în 
prima pozi]ie a consistentei genera]ii 
lirice ’60, ci [i într-o descenden]` rarefiat-
ilustr`. Dup` Eminescu [i Arghezi, cro no-
logic [i canonic, vine – s-a tot spus – poetul 
Necuvintelor. Dincolo îns` de aceast` am-
plasare, ce cuantific` valoarea estetic` [i 
portan]a istoric` a poeziei lui Nichita 
St`nescu, eu nu încetez s` m` mir de 
formidabilul succes la public înregistrat, 
timp de trei decenii, de autorul neo mo-
dernist. 

Compar~ndu-l cu ceilal]i poe]i „[ai ze-
ci[ti“ deveni]i extrem de populari, se ob-
serv` c` opera lui nu prezint` nici oferta 
de deschidere a versurilor lui Marin So-
rescu, nici simplitatea cantabil` spre care 
s-a orientat Adrian P`unescu. Nu este 
esen]ial-parabolic`, no]ional` [i u[or tra-
ductibil`, dup` cum nu are adresabilitate 
social`, stimuli ideologici [i nervuri afec-
tive. Ne putem explica datele [i cir cum-
stan]ele în care ace[tia doi au devenit 
brand-uri na]ionale într-un perimetru 
socio-cultural strict delimitat [i su pra-
vegheat, subdiviziune a lag`rului socialist. 
(Sorescu a fost bun [i „la export“.) Dar e 
mai dificil s` motiv`m fabuloasa mitologie 
închegat` [i perpetuat` în jurul unui poet 
ermetic, abscons, precum Nichita St`-
nescu, ale c`rui versuri erau practic inin-
teligibile pentru zecile de mii de cititori.

A func]ionat, mai mult ca sigur, pre-
judecata conform c`reia poezia, spre deo-
sebire de proz`, este scris` „ad~nc“ [i deci 
trebuie parcurs` într-o stare de stupoare 
admirativ`. E Poezia: o bolboroseal` ma-
gic`, ini]iatic`, o Pythie modern` pe care o 
urmezi hipnotic, cu convingerea in tim` c` 
numai versurile proaste pot fi în]elese. 
Acest tip de lectur` pasiv`, inert`, blocat` 
în punctul mort al unei admira]ii f`r` 
suport a f`cut cel mai mare r`u, pe termen 
lung, operei lui Nichita St`nescu. Iar 
imprimarea figurii omului (care în anii lui 
buni ar`ta, într-adev`r, ca un zeu t~n`r) 
asupra crea]iei propriu-zise a împins [i 
mai mult lucrurile într-o zon` a confuziei 
de planuri. Fiindc` lirica abstract`, ce re-
bral`, metafizic` [i transpersonal` a lui 
Nichita St`nescu nu are aproape nici o 
leg`tur` cu eul biografic, cu portretul at~t 
de cunoscut [i rulat al lui Nichita, cu 
generozit`]ile [i risipirile lui.

*
Din fiecare poet important r`m~n p~n` 

la urm` în con[tiin]a public` o anumit` 
imagine, o tonalitate dominant` [i un stil. 
Imaginea-cadru a lui Nichita St`nescu 
este a unui liric solar. Tonalitatea e re-
laxat`, aerisit`, à la légère. Iar stilul este 
de o uimitoare dezinhibare. Poetul poate 

s` treac` din registrul gra]iosului minor 
în cel al proiec]iilor cosmogonice cu o ra-
piditate [i o facilitate deconcertante. Ceea 
ce se re]ine îns`, în prim` [i ultim` in-
stan]`, de c`tre cititor este libertatea 
domin~nd, din interior, lumea poeziei lui 
Nichita St`nescu. Orice regul` poate fi 
înc`lcat` sau, pur [i simplu, ignorat`.

Constr~ngerile existente, manifeste 
mai ales în versurile de tinere]e, se topesc 
[i ele în aerul general de gratuitate al 
volumelor, în vecin`t`]ile lirice schimb~nd 
semnul ideologic. Sensul iubirii, cartea de 
debut din 1960, apare în plin realism 
socialist [i pl`te[te un consistent tribut 

artei oficiale, angajate. Îns` poezia lui 
Nichita St`nescu pulseaz` [i respir` în 
alt` parte, în texte proaspete, matinale, 
de percep]ii [i intensit`]i juvenile. Di mi-
nea]` marin`, re]inut` de Ion Mircea în 
sumarul antologiei Invizibilul soare, e un 
bun exemplu: „O dung` ro[ie-n z`ri se 
iscase/ [i plopii, trezindu-se brusc, dina-
dins/ cu umbrele lor melodioase/ umerii 
înc` dormind, mi i-au atins.// M` ridicam 
din somn ca din mare,/ scutur~ndu-mi 
[uvi]ele c`zute pe frunte, visele,/ spr~n-
cenele cristalizate de sare,/ abisele.// Va 
fi o diminea]` neobi[nuit de lung`,/ 
urc~nd un soare neobi[nuit./ Ad~nc, lu-
mina-n ape o s`-mpung`:/ din ochii no[tri 
se va-ntoarce înmiit!// M` ridicam, scu-
tur~ndu-mi lin undele./ Apele se retr`geau 
t`cute, geloase./ Plopii mi-atingeau ume-
rii, t~mplele/ cu umbrele lor melodioase“. 

Somnul e ad~nc [i fluid ca o mare, 
plopii împing peisajul fizic [i afectiv în 
sus. Lumea pare c` se dilat` pentru a 
putea cuprinde volumul în cre[tere al 
eului, statura tot mai vizibil` de Neptun 
ie[it din abisul lichid. Totul se rote[te [i 
reverbereaz` în jurul unui trup de zeu 
mereu t~n`r: un zeu a c`rui putere nu se 
exercit`, dar se verific` prin docilitatea 
naturii înconjur`toare.

Sentimentele [i senza]iile, reprimate 
în epoc` de scriitori asupra c`rora plana 
acuza]ia intimismului, sunt l`sate libere, 

exprimate reiterativ, poten]ate. Textele 
mobilizatoare, „constructive“, fac c~nd [i 
c~nd loc unor versuri a-sociale [i non-
ideologice, în care peisajul e scuturat de 
orice urm` [i orice simbol al socialismului 
triumf`tor. Mai degrab` dec~t Pacea ce-
lebrat` destul de conformist (O viziune a 
p`cii), poezia de dragoste este ni[a perfect` 
în care Nichita St`nescu î[i plaseaz` [i 
moduleaz` imaginile predilecte. E o alt` 
dimensiune a lumii, un alt univers, care 
se desprinde precum o uria[` banchiz` de 
ghea]` [i plute[te – evolueaz` – într-o 
superb` autonomie a imaginarului. Iat` 
C~ntec de iarn`: „E[ti at~t de frumoas`, 
iarna!/ C~mpul întins pe spate, l~ng` ori-
zont,/ [i copacii opri]i, din fuga criv` ]u-
lui.../ Îmi tremur` n`rile/ [i nici o mi-
reasm`,/ [i nici o boare,/ doar mirosul în-
dep`rtat, de ghea]`,/ al sorilor./ Ce 
limpezi sunt m~inile tale, iarna!/ [i nu 
trece nimeni/ doar sorii albi se rotesc li-
ni[tit, idolatru/ [i g~ndul cre[te-n cercuri/ 
sonoriz~nd copacii/ c~te doi,/ c~te 
patru“. 

„C~mpul întins pe spate, l~ng` orizont“: 
o imagine pregnant`, construit` pe di-
rec]ia aceleia[i adora]ii fa]` de invizibilul 
soare, un Eu (sau un Tu) paradigmatic. 
Act pur de narcisism – cu expresia unuia 
dintre autorii prefera]i ai lui Nichita St`-
nescu. „Sensul iubirii“ traverseaz` [i 
transform` versurile poetului „[aizecist“, 
deplas~nd liniile, extr`g~nd lucrurile din 
logica lor comun` [i f`c~ndu-le s` participe 
la un scenariu transfigurator. Dragostea, 
constant ritualizat`, se împline[te oric~nd, 
oriunde, oricum, indiferent de actan]i [i 
de circumstan]ele date ale înt~lnirii lor. 
Erotica lui Nichita St`nescu nu este ne-
vrotic` [i pl~ng`rea]`, gesturile perso na-
jelor implicate nu apar mai niciodat` ca 
dramatice. Componenta fizic`, elementul 
corporal sunt neimportante. Esen]ial e 
arcul voltaic creat între unit`]ile suflete[ti 
(sau, mai bine zis, spirituale). Perechea 
feminin` este proiec]ia necesar` a eului 
masculin, cealalt` fa]` a uneia [i aceleia[i 
monede, suportul-oglind`.

Sentimentul unic î[i creeaz` actorii [i 
l`rge[te enorm cadrul lor de manifestare. 
Pentru poetul nostru, dragostea este o 
cutie de rezonan]` a propriilor impulsuri 
[i mi[c`ri interioare; un mod de a fi liber 
[i t~n`r, în pofida [i în afara spa]iului [i 
timpului; [i, nu în ultimul r~nd, po si-
bilitatea tradus` în act de a reinterpreta 
[i reinventa lumea. „La o margine-a orei“, 
eul poetic emite [i trimite sentimente [i 

cuvinte zbur`toare, înaripate, care se vor 
întoarce într-un v~rtej „aproape z`rit“. 
Excep]ionala Poveste sentimental` va face 
radiografia acestui proces, în care eros, 
logos [i bios se determin` [i se confund`. 
Cuvintele de dragoste refac ]es`tura rupt` 
a lumii [i structura materiei, „de la-n -
ceput“: „Pe urm` ne vedeam din ce în ce 
mai des./ Eu st`team la o margine-a orei,/ 
tu – la cealalt`,/ ca dou` toarte de amfor`./ 
Numai cuvintele zburau între noi,/ înainte 
[i înapoi./ V~rtejul lor putea fi aproape 
z`rit,/ [i deodat`,/ îmi l`sam un ge-
nunchi,/ iar cotul mi-l înfigeam în p`-
m~nt,/ numai ca s` privesc iarba-ncli-
nat`/ de c`derea vreunui cuv~nt,/ ca pe 
sub laba unui leu alerg~nd./ Cuvintele se 
roteau, se roteau între noi,/ înainte [i 
înapoi,/ [i cu c~t te iubeam mai mult, cu 
at~t/ repetau, într-un v~rtej aproape 
v`zut,/ structura materiei, de la-nceput“.

Poetul [i dragostea ar fi a[adar un titlu 
emblematic pentru volumul O viziune a 
sentimentelor [i pentru cosmosul afectiv al 
lui Nichita St`nescu. Totul se na[te aici 
într-un chip asistat [i într-un mod de-
liberat. Iubirea ce „mi[c` sori [i stele“ este 
în]eleas` [i contemplat` ca un principiu 
generator, în deplin` con[tiin]` pro-
cesual`. Altfel spus, poemele de dragoste 
sunt la Nichita St`nescu mai cur~nd 
demonstra]ii dec~t fulgura]ii lirice. Ele nu 
exprim` o stare particular`, un anumit 
climat sufletesc [i o eventual` retractili-
tate în fa]a lumii ostile. Autorul dema te-
ria lizeaz` [i – dac` nu e o exagerare – dezu-
manizeaz` erosul, renun]~nd decis la 
coordonatele intimismului pentru a fi 
„crea]ionist“. Din aceast` perspectiv` 
v`z~nd lucrurile, nu exist` o ruptur` 
decisiv` de nivel între primele [i urm`-
toarele dou` volume (Dreptul la timp [i 11 
elegii). {i într-unele, [i în celelalte, poetul 
ad~nce[te, înal]` [i extinde p~n` la im-
personal concretul existen]ial [i multiplu, 
viul colorat, sonor [i cald, dar at~t de în-
[el`tor, pe care îl deposedeaz` de toate 
superficiile. 

Imaginea unui Nichita St`nescu scri-
ind din pur talent, dintr-o inspira]ie n`-
valnic`, f`r` suport cerebral ([i f`r` un 
fundal cultural, în sens larg) este [i ast`zi 
persistent`. Nu mi se pare o idee ne po-
trivit` s` renun]`m, dup` o lectur` atent`, 
[i la aceast` prejudecat`.

Fragment din volumul Lyrica magna. 
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