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Cronicar Critică literară

Şerban Axinte, în cartea sa Definiţiile romanului. De la Dimi-
trie Cantemir la G. Călinescu, Iaşi, Timpul, 2011 (la bază, teză 

de doctorat), urmăreşte atent şi precis evoluţia romanului româ-
nesc, cu intenţia de a ilustra formele noţiunii de roman, de la sta-
rea marginală de „literatură spurcată” la mitistorie şi apoi, treptat, 
la ficţiunea autonomă, cu verificarea a două perspective teoretice 
voluntar asumate: Ion Heliade Rădulescu şi Dimitrie Gusti.

Criticul expune şi confruntă teoriile despre roman ale scri-
itorilor cu producţia propriu-zisă. El cataloghează şi inventari-
ază minuţios teorii şi perspective critice privind romanul româ-
nesc de la originile sale ca „deformare succesivă a Povestirii” la 
traduceri, compilaţii, rescrieri şi apoi producţiile originale şi 
reuşita acestora de a instaura un canon, al precanonicilor, aşa 
cum subliniază clar cercetătorul Şerban Axinte. Meritul său 
este de a citi cu pasiune opere uitate, de a redescoperi produc-
ţii ignorate chiar şi de către istoria literaturii în conceptul său 
cel mai exhaustiv, „de la origini până în prezent”, de a verifica 
modurile în care teoriile, proiectele de creaţie, ideile literare, 
structurile se regăsesc în creaţia propriu-zisă, se configurează în 
harta sau în radiografia structurală a romanului, se recunosc în 
straturile construcţiei ficţionale. Problemele pe care le reclamă 
reprezentarea realităţii în text, tipologia personajelor, schemele 
narative, compoziţia epicului şi reflectarea doctrinei realist-na-
turaliste în producţia romanescă, temele şi conţinuturile tra-
melor epicului românesc din sec. XIX şi din prima jumătate a 
sec. XX, toate acestea sunt preocupările constante ale studiului 
diacronic şi contextual-estetic ale lui Şerban Axinte. 

O altă preocupare este selecţia relevantă a scriitorilor care 
să configureze obiectivele criticului: de la Radu Ionescu, trece-
rea la Maiorescu şi apoi la Duiliu Zamfirescu şi Nicolae Iorga 
relevă atât mutaţii estetice, cât şi contradicţii ale transformărilor 
şi ale modernizării narativei româneşti. Fie că vorbeşte despre 
coerenţa şi consecvenţa critico-metodică a lui Radu Ionescu, 
fie că alege să exploreze „vocaţia contradicţiei creatoare” a lui 
Duiliu Zamfirescu, problemele proiectării evoluţiei romanes-
cului sunt urmărite cu aceeaşi asiduă concentrare hermeneutică 
şi teoretică. Sunt asociate elementele de filosofie a creaţiei cu 
elementele practice ale proiectării identităţii sau a sublimării 
emoţiei în roman, concepţia de impersonalizare este urmărită 
atât la Maiorescu, dar şi la Zamfirescu şi la continuatori. 

Fluenţa şi siguranţa expunerii sunt calităţile imediate ale 
cercetării. De asemenea, punctele nevralgice, contradicţiile 
şi viziunile polemice sunt obiectul analizelor şi al privirii de 
sinteză. Explorarea continuă şi cu prima jumătate a sec. XX, 
unde sunt pertinent analizate structuri, clişee, aspecte insolite 
ale evoluţiei unui gen care iese din marginalitate şi se dezvoltă 
cu greu, prinde teren cu destule bariere de receptare teoretică şi 
cu destule carenţe. Şerban Axinte antrenează dialogul contra-
riilor în abordarea sa, analizează discuţii, polemici, confruntări 
sau „absenţe” simptomatice, cum ar fi de exemplu „Romanul ca 
absenţă naţională”, dar şi „Absenţa epopeii”, „Absenţa publi-
cului”, dar şi „Absenţa individualităţilor anonime”, aspecte de 
natură extrinsecă sau aspecte ale producţiei literare şi elemente 
ale receptării, dar şi elemente de natură intrinsecă, precum cele 
de construcţie: „Absenţa conflictului dramatic”, „Clişeizarea 
formulelor narative”, „Falimentul genurilor” sau alte probleme 
insolubile care, la început de drum, interogau spiritele creatoare 
sau critice (problematica autenticităţii, tensiunile spontaneită-
ţii, ale sondării eului, „romanul ca proiecţie a sinelui în transfor-
mare”, modernitatea teoriei lovinesciene, proustianismul, anti-
proustianismul şi modelul gidian, influenţele şi contaminările, 
disocieri şi modelizări născute din „contradicţii şi discontinu-
ităţi motivate”), toate acestea asigurând cercetării calitatea de 
explorare bine condusă pentru a surprinde tatonările, pulsaţiile 
şi reuşita impunerii unui gen „hibrid” al narativului care tră-
ieşte din acest eclectism şi dezvoltă o filosofie, o estetică şi o 
etică speciale în configurarea imaginii lumii. De la proiectul 
realismului francez, romanul ajunge să fie considerat nu doar o 
„oglindă a vieţii” sau o „expresie a unei concepţii asupra vieţii”, 
ci şi o particulară şi inedită „modalitate de cunoaştere”, un cadru 
de reflectare a complexelor umanului, un cadru de configurare 
a alternativelor, a universurilor compensatorii validate de forţa 
povestirii şi a ficţionalizării. Aşteptarea continuării cercetării 
lui Şerban Axinte ne face să bănuim o dezvoltare pe cât de 
previzibilă, pe atât de interesantă şi de binevenită.
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