
rale şi literare proeminente şi cititorilor – şi, de ce nu, literaturii 
înseşi. Apoi, dezideratul afirmării autenticităţii antrenează, în 
epistolă, concretizarea unei realităţi a evenimentului consemnat, 
punct în care eventuala inocenţă a interpretărilor este disimu-
lată. Autoarea Cărţii întrebărilor notează că, de dragul auten-
ticităţii, a păstrat forma foiletonistică a scrisorilor, luându-şi, 
totuşi, libertatea de a opera intervenţii redacţionale, dând prio-
ritate coerenţei materialului.

Spre deosebire de alte două epistolare româneşti recent pu-
blicate, Scrisorile de la Olăneşti ale lui Alexandru Muşina şi 
Scrisori către f iul meu, de Gabriel Liiceanu, „epistolare cu un 
singur sens”, după cum observă Dragoş Varga într-un articol, 
corespondenţa Ioanei Pârvulescu este construită sub forma unei 
serii de focare la nivelul iniţierii unor dialoguri posibile, din care 
ţâşnesc, în direcţii multiple, întrebări reactualizate prin dez-
baterea cu inteligenţă, pigmentată de ironie subtilă, a subiectelor 
literare în pliurile cărora se încolăcesc, pe parcurs, noi şi noi 
întrebări-provocare. Cartea întrebărilor adună douăzeci şi patru 
de scrisori reunite sub genericul „Despre literatură, cu bucurie”, 
majoritatea datând, conform autoarei, din anul 2009, acestora 
adăugându-li-se şi câteva din 2010.

Demersul Ioanei Pârvulescu este ghidat, pe de o parte, de 
garanţia lecturii definită ca act vital, de bucuria francă a cititului, 
iar pe de altă parte de contragreutatea savoir-faire-ului vieţii, 
delimitându-se trei zone distincte ale cărţii: Din literatura 
română, Literatura universală, Întrebări legate de carte şi viaţă. 
Printre cele mai reactive întrebări se numără „Mai avem azi un 
Maiorescu?”, „Ce visa Macedonski?”, „Este Ion Barbu şaradist?”, 
„Cere inteligenţa şi bunătate?”, „Care evanghelist scrie cel mai 
bine?”, „Care e examenul de maturitate la scriitori?”, „Ce punem 
în raftul doi?”, „Cum refuzi un manuscris?” sau „Sunt cărţile în 
stare să ne consoleze?”. Cât despre alegerea interlocutorilor, unii 
dintre ei de calibru egal sau aproape egal cu cel al autoarei, alţii 
mai puţin – criticii literari de azi, caragialofilii şi caragialofobii, 
Rodica Zafiu, Nicolae Manolescu, Şerban Foarţă, membrii 
cenaclului Lovinescu, Gabriel Liiceanu, Mircea Cărtărescu, 
studentele de la Litere, Adriana Babeţi, Andrei Pleşu ş.a. –, 
aceasta nu este deloc întâmplătoare, fiecare dintre destinatari 
dezvoltând, în accepţia Ioanei Pârvulescu, un interes sem-
nificativ, din punct de vedere literar, pentru subiectul propus sau 
o legătură constantă cu subiectul.

Fără să taie vreodată firul circumferenţial al expunerii cu 
developarea unor digresiuni teoretice prolixe, vocea autoarei se 
autocenzurează în articularea neprevăzutului răspunsurilor tra-
sate de ea însăşi la semnele de întrebare ridicate. Alteori, edi-
ficările în legătură cu subiectul literar ales sunt numai schiţate, 
servind la pluralizarea semnificaţiilor şi perspectivelor, departe 

de a le epuiza sau închide. Volatilizarea oricărei nuanţe de 
stereotipie a interpretărilor, insolitul detaliilor, fie biografice, fie 
literare, neaşteptata noutate a întrebărilor, precum şi atingerea 
unor zone de interes mai puţin abordate în decursul timpului de 
cercetarea literară sau care sunt aproape despuiate de reva-
lorificări în contemporaneitate, fac unghi cu puterea de atracţie a 
Cărţii întrebărilor, cu jocul cardinal al fascinaţiei polarizat în 
rândul cititorilor.

Reţinem, de exemplu, odată cu preocuparea Ioanei 
Pârvulescu pentru sfârşitul de secol XIX şi primele decenii ale 
secolului XX, reluarea traiectoriei imprevizibile a impunerii 
noţiunii de seninătate de către Titu Maiorescu în epoca sa, ca 
semn al superiorităţii intelectuale, marca stabilităţii unor tim-
puri matriciale, răsturnarea modelului paşoptist care miza pe 
sentiment (entuziasm sau dezamăgire), în „Mai avem azi un 
Maiorescu?”, fascinaţia autoarei pentru paradoxul naturii şi 
destinului literar ale lui Caragiale şi reconstituirea liniilor 
acestuia prin obiectivul poeziei lui Caragiale şi a epocii sale („Ce 
primeşte Caragiale de la epoca lui?”), demitizarea speculaţiilor 
configurate la adresa lui Macedonski de oprobriul public, 
declanşat de epigrama împotriva unui „pretins poet”, în care 
lumea a imaginat reprezentarea lui Eminescu („Ce visa 
Macedonski?”), reproducerea corespondenţei inedite dintre 
Alexandru Vlahuţă şi muzicianul Dumitru-Georgescu Kiriac 
(„Cum se împacă literaţii cu muzicienii?”), interesul autoarei 
pentru înţelegerea corectă a cuvântului Plumb şi a poemului cu 
acelaşi titlu, cărora le consacră o analiză semantică minuţioasă 
(„Ce înseamnă plumb?”), contextualizarea manierei uimitoare în 
care Mihail Sebastian a ajuns să scrie teatru în urma unui pariu şi 
repovestirea experienţei relatate de Leny Caler, femeia de care 
dramaturgul era îndrăgostit, în memoriile ei intitulate Artistul şi 
oglinda („Mai ţine azi teatrul lui Sebastian?”), disecarea simi-

litudinilor şi diferenţelor identificate între cele patru Evanghelii, 
pe linie comparatistă, autoarea sugerând în finalul scrisorii 
răspunsul la întrebarea „care dintre cei patru evanghelişti se 
dovedeşte cel mai convingător, literar vorbind?” („Care evan-
ghelist scrie cel mai bine?”), sudarea lanţului trucurilor narative 
reperabile în textul dialogurilor lui Platon, Banchetul şi Atlantida 
(„Ce i s-a spus lui Platon?”), semnalarea sedimentării a două 
semnificaţii contradictorii în locul de pivotare condensatoare 
dintre poezie şi roman – în timp ce poezia traduce o fulguraţie a 
lumii, un limbaj propriu, romanul se conformează propriilor 
reguli formale, reprezentând „o construcţie aşezată, înnodată la 
capete” – („Care e examenul de maturitate la scriitori?”), 
paralelismul dintre complexul de calităţi cerute medicilor de 
Hippocrate (aptitudine, educaţie, morală, studiu permanent, 
iubire de muncă, de oameni şi de sănătate) şi virtuţile criticului 
literar („Ce înseamnă malpraxis?”) sau justificarea alegerii unui 
model de viaţă de către autoare, constând într-o combinaţie 
Alecsandri – Maiorescu – Caragiale („Ce model aveţi?”). 

La fel de adevărat ca faptul că intuiţiile autoarei sunt 
impregnate cu un acut simţ al discernerii, ceea ce le fixează 
viabilitatea este şi posibilitatea identificării fiecărei întrebări în 
parte cu o sămânţă, cu un germene care se divizează, grefează, 
proliferează, care nu se dezvoltă din solul enunţării absolute, nu 
avansează decât la plural şi, mai înainte chiar de a insemina, 
diseminează. Astfel, niciun răspuns, dat la semnele de întrebare 
puse de autoare, nu suprimă eventualitatea supleanţei, a 
actualizării întrebării de o altă minte iscoditoare, râvnită ca 
participant la dialog.

C
omplementaritatea viziunii realiste (şi imediate) asupra 

literaturii şi a necesităţii dezvoltării unei respon-
sabilităţi care să aparţină în mod esenţial scriitorului 

uneşte, în punctul de întâlnire dintre aceste două coordonate, un 
fascicul de posibilităţi de angajare profundă a literaturii în lume. 
Chiar şi în textura clivajelor, unde am crede că putem intui 
cedarea literaturii unei mişcări de neîncredere faţă de ea însăşi, 
continua resemnificare a valorii sale interogative – prin care 
prezentul literaturii se concentrează pe propria forţă de a pune 
întrebări, adesea totale, şi pe încercarea de a răspunde la între-
bările pe care şi le pune lumea, totodată – justifică autopro-
iectarea literaturii în sens opus alterităţii.

Fapt riguros confirmat de cel mai recent volum al eseistei şi 
prozatoarei Ioana Pârvulescu, intitulat Cartea întrebărilor (Edi-
tura Humanitas, Bucureşti, 2010), ale cărui premise, surprin-
zătoare şi seducătoare, în acelaşi timp, se coagulează în chiar 
prelungirea unei confesiuni a autoarei: „Uitându-mă în urmă, 
constat că literatura nu m-a plictisit niciodată şi nici nu m-a 
dezamăgit. M-au decepţionat zeci, poate sute de cărţi, mii de 
pagini neinspirate, dar nu literatura. Am impresia că, dintre 
multele bunuri perisabile ale vieţii, are termenul de garanţie cel 
mai generos”. În jurul realităţii centrale a volumului – aşadar, 
discreditarea sentimentului literaturii resimţite ca spaţiu decep-
tiv (întrucât doar cei care se plasează în afara literaturii ar putea 
să o circumscrie culturii eşecului, nejustificabil, însă, cu sigu-
ranţă) – sunt dispuse variaţii şi împestriţări ce converg spre reve-
larea statutului privilegiat pe care îl are, pentru Ioana Pârvulescu, 
aproprierea literaturii ca reţea de aporturi dialectice: „Intenţia 
mea este una de explorator. Să ajung în punctele cele mai înalte 
sau mai ascunse ale textului literar şi să le fac accesibile oricui are 
bunăvoinţa de a citi, să descopăr acele zone care fac din literatură 
un univers numai bun de explorat. […] Voi încerca să fiu şi ghid, 
şi arheolog, şi reporter de la faţa locului”.

Şi care ar fi cea mai însufleţită modalitate – pentru scriitoarea 
decisă să îşi însuşească rolul şi riscurile sondării unui pământ al 
făgăduinţei confecţionat din opere literare, fără să se aban-
doneze tentaţiei de a-i imprima neutralitatea unui no man's land 
– de a conjuga, regăsi, recompune şi mai ales împărtăşi spec-
tacolul vertiginos oferit de pendularea repetată între viaţă şi text, 
dacă nu schimbul epistolar de opinii? În primul rând, deoarece 
corespondenţa generează un flux de colocvialitate unificatoare, 
ansamblu de cercuri împletite, constituind un bun pretext pen-
tru inserarea şi difuzarea perspectivelor, teoriilor, concepţiilor, 
impresiilor de tot soiul; în ceea ce o priveşte pe Ioana Pârvulescu, 
corespondenţa reprezintă totodată deschidere pentru adresarea de 
întrebări, despre literatură şi viaţă, unor destinatari de care este 
legată prin afinităţi elective, deopotrivă unor personalităţi cultu-
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rale şi literare proeminente şi cititorilor – şi, de ce nu, literaturii 
înseşi. Apoi, dezideratul afirmării autenticităţii antrenează, în 
epistolă, concretizarea unei realităţi a evenimentului consemnat, 
punct în care eventuala inocenţă a interpretărilor este disimu-
lată. Autoarea Cărţii întrebărilor notează că, de dragul auten-
ticităţii, a păstrat forma foiletonistică a scrisorilor, luându-şi, 
totuşi, libertatea de a opera intervenţii redacţionale, dând prio-
ritate coerenţei materialului.

Spre deosebire de alte două epistolare româneşti recent pu-
blicate, Scrisorile de la Olăneşti ale lui Alexandru Muşina şi 
Scrisori către f iul meu, de Gabriel Liiceanu, „epistolare cu un 
singur sens”, după cum observă Dragoş Varga într-un articol, 
corespondenţa Ioanei Pârvulescu este construită sub forma unei 
serii de focare la nivelul iniţierii unor dialoguri posibile, din care 
ţâşnesc, în direcţii multiple, întrebări reactualizate prin dez-
baterea cu inteligenţă, pigmentată de ironie subtilă, a subiectelor 
literare în pliurile cărora se încolăcesc, pe parcurs, noi şi noi 
întrebări-provocare. Cartea întrebărilor adună douăzeci şi patru 
de scrisori reunite sub genericul „Despre literatură, cu bucurie”, 
majoritatea datând, conform autoarei, din anul 2009, acestora 
adăugându-li-se şi câteva din 2010.

Demersul Ioanei Pârvulescu este ghidat, pe de o parte, de 
garanţia lecturii definită ca act vital, de bucuria francă a cititului, 
iar pe de altă parte de contragreutatea savoir-faire-ului vieţii, 
delimitându-se trei zone distincte ale cărţii: Din literatura 
română, Literatura universală, Întrebări legate de carte şi viaţă. 
Printre cele mai reactive întrebări se numără „Mai avem azi un 
Maiorescu?”, „Ce visa Macedonski?”, „Este Ion Barbu şaradist?”, 
„Cere inteligenţa şi bunătate?”, „Care evanghelist scrie cel mai 
bine?”, „Care e examenul de maturitate la scriitori?”, „Ce punem 
în raftul doi?”, „Cum refuzi un manuscris?” sau „Sunt cărţile în 
stare să ne consoleze?”. Cât despre alegerea interlocutorilor, unii 
dintre ei de calibru egal sau aproape egal cu cel al autoarei, alţii 
mai puţin – criticii literari de azi, caragialofilii şi caragialofobii, 
Rodica Zafiu, Nicolae Manolescu, Şerban Foarţă, membrii 
cenaclului Lovinescu, Gabriel Liiceanu, Mircea Cărtărescu, 
studentele de la Litere, Adriana Babeţi, Andrei Pleşu ş.a. –, 
aceasta nu este deloc întâmplătoare, fiecare dintre destinatari 
dezvoltând, în accepţia Ioanei Pârvulescu, un interes sem-
nificativ, din punct de vedere literar, pentru subiectul propus sau 
o legătură constantă cu subiectul.

Fără să taie vreodată firul circumferenţial al expunerii cu 
developarea unor digresiuni teoretice prolixe, vocea autoarei se 
autocenzurează în articularea neprevăzutului răspunsurilor tra-
sate de ea însăşi la semnele de întrebare ridicate. Alteori, edi-
ficările în legătură cu subiectul literar ales sunt numai schiţate, 
servind la pluralizarea semnificaţiilor şi perspectivelor, departe 

de a le epuiza sau închide. Volatilizarea oricărei nuanţe de 
stereotipie a interpretărilor, insolitul detaliilor, fie biografice, fie 
literare, neaşteptata noutate a întrebărilor, precum şi atingerea 
unor zone de interes mai puţin abordate în decursul timpului de 
cercetarea literară sau care sunt aproape despuiate de reva-
lorificări în contemporaneitate, fac unghi cu puterea de atracţie a 
Cărţii întrebărilor, cu jocul cardinal al fascinaţiei polarizat în 
rândul cititorilor.

Reţinem, de exemplu, odată cu preocuparea Ioanei 
Pârvulescu pentru sfârşitul de secol XIX şi primele decenii ale 
secolului XX, reluarea traiectoriei imprevizibile a impunerii 
noţiunii de seninătate de către Titu Maiorescu în epoca sa, ca 
semn al superiorităţii intelectuale, marca stabilităţii unor tim-
puri matriciale, răsturnarea modelului paşoptist care miza pe 
sentiment (entuziasm sau dezamăgire), în „Mai avem azi un 
Maiorescu?”, fascinaţia autoarei pentru paradoxul naturii şi 
destinului literar ale lui Caragiale şi reconstituirea liniilor 
acestuia prin obiectivul poeziei lui Caragiale şi a epocii sale („Ce 
primeşte Caragiale de la epoca lui?”), demitizarea speculaţiilor 
configurate la adresa lui Macedonski de oprobriul public, 
declanşat de epigrama împotriva unui „pretins poet”, în care 
lumea a imaginat reprezentarea lui Eminescu („Ce visa 
Macedonski?”), reproducerea corespondenţei inedite dintre 
Alexandru Vlahuţă şi muzicianul Dumitru-Georgescu Kiriac 
(„Cum se împacă literaţii cu muzicienii?”), interesul autoarei 
pentru înţelegerea corectă a cuvântului Plumb şi a poemului cu 
acelaşi titlu, cărora le consacră o analiză semantică minuţioasă 
(„Ce înseamnă plumb?”), contextualizarea manierei uimitoare în 
care Mihail Sebastian a ajuns să scrie teatru în urma unui pariu şi 
repovestirea experienţei relatate de Leny Caler, femeia de care 
dramaturgul era îndrăgostit, în memoriile ei intitulate Artistul şi 
oglinda („Mai ţine azi teatrul lui Sebastian?”), disecarea simi-

litudinilor şi diferenţelor identificate între cele patru Evanghelii, 
pe linie comparatistă, autoarea sugerând în finalul scrisorii 
răspunsul la întrebarea „care dintre cei patru evanghelişti se 
dovedeşte cel mai convingător, literar vorbind?” („Care evan-
ghelist scrie cel mai bine?”), sudarea lanţului trucurilor narative 
reperabile în textul dialogurilor lui Platon, Banchetul şi Atlantida 
(„Ce i s-a spus lui Platon?”), semnalarea sedimentării a două 
semnificaţii contradictorii în locul de pivotare condensatoare 
dintre poezie şi roman – în timp ce poezia traduce o fulguraţie a 
lumii, un limbaj propriu, romanul se conformează propriilor 
reguli formale, reprezentând „o construcţie aşezată, înnodată la 
capete” – („Care e examenul de maturitate la scriitori?”), 
paralelismul dintre complexul de calităţi cerute medicilor de 
Hippocrate (aptitudine, educaţie, morală, studiu permanent, 
iubire de muncă, de oameni şi de sănătate) şi virtuţile criticului 
literar („Ce înseamnă malpraxis?”) sau justificarea alegerii unui 
model de viaţă de către autoare, constând într-o combinaţie 
Alecsandri – Maiorescu – Caragiale („Ce model aveţi?”). 

La fel de adevărat ca faptul că intuiţiile autoarei sunt 
impregnate cu un acut simţ al discernerii, ceea ce le fixează 
viabilitatea este şi posibilitatea identificării fiecărei întrebări în 
parte cu o sămânţă, cu un germene care se divizează, grefează, 
proliferează, care nu se dezvoltă din solul enunţării absolute, nu 
avansează decât la plural şi, mai înainte chiar de a insemina, 
diseminează. Astfel, niciun răspuns, dat la semnele de întrebare 
puse de autoare, nu suprimă eventualitatea supleanţei, a 
actualizării întrebării de o altă minte iscoditoare, râvnită ca 
participant la dialog.

C
omplementaritatea viziunii realiste (şi imediate) asupra 

literaturii şi a necesităţii dezvoltării unei respon-
sabilităţi care să aparţină în mod esenţial scriitorului 

uneşte, în punctul de întâlnire dintre aceste două coordonate, un 
fascicul de posibilităţi de angajare profundă a literaturii în lume. 
Chiar şi în textura clivajelor, unde am crede că putem intui 
cedarea literaturii unei mişcări de neîncredere faţă de ea însăşi, 
continua resemnificare a valorii sale interogative – prin care 
prezentul literaturii se concentrează pe propria forţă de a pune 
întrebări, adesea totale, şi pe încercarea de a răspunde la între-
bările pe care şi le pune lumea, totodată – justifică autopro-
iectarea literaturii în sens opus alterităţii.

Fapt riguros confirmat de cel mai recent volum al eseistei şi 
prozatoarei Ioana Pârvulescu, intitulat Cartea întrebărilor (Edi-
tura Humanitas, Bucureşti, 2010), ale cărui premise, surprin-
zătoare şi seducătoare, în acelaşi timp, se coagulează în chiar 
prelungirea unei confesiuni a autoarei: „Uitându-mă în urmă, 
constat că literatura nu m-a plictisit niciodată şi nici nu m-a 
dezamăgit. M-au decepţionat zeci, poate sute de cărţi, mii de 
pagini neinspirate, dar nu literatura. Am impresia că, dintre 
multele bunuri perisabile ale vieţii, are termenul de garanţie cel 
mai generos”. În jurul realităţii centrale a volumului – aşadar, 
discreditarea sentimentului literaturii resimţite ca spaţiu decep-
tiv (întrucât doar cei care se plasează în afara literaturii ar putea 
să o circumscrie culturii eşecului, nejustificabil, însă, cu sigu-
ranţă) – sunt dispuse variaţii şi împestriţări ce converg spre reve-
larea statutului privilegiat pe care îl are, pentru Ioana Pârvulescu, 
aproprierea literaturii ca reţea de aporturi dialectice: „Intenţia 
mea este una de explorator. Să ajung în punctele cele mai înalte 
sau mai ascunse ale textului literar şi să le fac accesibile oricui are 
bunăvoinţa de a citi, să descopăr acele zone care fac din literatură 
un univers numai bun de explorat. […] Voi încerca să fiu şi ghid, 
şi arheolog, şi reporter de la faţa locului”.

Şi care ar fi cea mai însufleţită modalitate – pentru scriitoarea 
decisă să îşi însuşească rolul şi riscurile sondării unui pământ al 
făgăduinţei confecţionat din opere literare, fără să se aban-
doneze tentaţiei de a-i imprima neutralitatea unui no man's land 
– de a conjuga, regăsi, recompune şi mai ales împărtăşi spec-
tacolul vertiginos oferit de pendularea repetată între viaţă şi text, 
dacă nu schimbul epistolar de opinii? În primul rând, deoarece 
corespondenţa generează un flux de colocvialitate unificatoare, 
ansamblu de cercuri împletite, constituind un bun pretext pen-
tru inserarea şi difuzarea perspectivelor, teoriilor, concepţiilor, 
impresiilor de tot soiul; în ceea ce o priveşte pe Ioana Pârvulescu, 
corespondenţa reprezintă totodată deschidere pentru adresarea de 
întrebări, despre literatură şi viaţă, unor destinatari de care este 
legată prin afinităţi elective, deopotrivă unor personalităţi cultu-
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