Te(r)orie
ALEXANDRU MATEI

TEORIA LITERARĂ, TRISTEȚE ȘI FERICIRE.
Pornind de la Ioana Em. Petrescu
O întîmplare fericită mi-a scos în cale volumul Ioana Em.
Petrescu, publicat în colecția „Personalități ale Universității
Babeș-Bolyai” a Presei Universitare Clujene și coor-donat
de Ioana Bot. Fericire ca bonheur, nu ca happiness. Nu mă
gîndeam atunci că voi scrie ceea ce veți citi mai jos.
M-am bucurat nu doar pentru că memoria mea are o
relație specială cu autoarea Ioana Em. Petrescu, după lectura Modelelor cosmologice ale căreia am plîns la începutul
anilor 1990 (cartea mi-a fost împrumutată de diriginta
mea de atunci, prof. Mateiu Augustina, absolventă a Literelor din Cluj). Aveam ocazia să citesc în acest volum,
m-am uitat la cuprins prima dată, un studiu numit Ioana
Em. Petrescu și dezechilibrele studiilor literare românești al
Oanei Fotache, printre altele (alte șapte), pe care-l așteptam mai ales de când am început să mai sap în legătură cu
receptarea românească a operei (aceluiași!) Roland Barthes.
Tristețe
Deși sunt de acord în multe puncte cu sinteza făcută de
Oana Fotache, lectura eseului ei, care deschide volumul,
m-a întristat. De două ori, explic îndată. Înainte de orice,
pentru că se conturează aici o imagine cenușie a teoriei literare. Știu foarte bine că există o teorie literară canonică.
Poate fi numit așa orice text (de la Aristotel încoace) care
vorbește despre o construcție dramatică, orice text care
face operă de estetică normativă – retorica, apoi estetica
post-kantiană, ajungînd la poetica lui Valéry, de unde drumul se pierde în afluenți –, fie un text formalist, care se
concentrează asupra dinamicii limbajului literaturii și
încearcă să-l izoleze ca pe un element chimic, să spunem.
La început de secol XX, lupta dintre istorie și retorică
duce, încet-încet, la victoria ultimei asupra primeia. Cu
toate astea, prima își ia revanșa în ultima vreme. Este teoria
literară retorică? Poate fi ea istorie? Și nu poate fi decît una
și/sau alta?
Știu că, după 1945, dar poate chiar dinainte, de cînd
Henri Bergson primește premiul Nobel pentru literatură,
în 1928, ca recunoaștere a unui „creator genial a unei noi
filosofii”, ca să citez din argumentul academicienilor suedezi,
teoria literaturii nu a rămas, chiar dacă poate va fi fost, un
discurs disciplinar. Teoria literară nu poate fi urmărită ca
o pistă ciclabilă, aflată de pildă între șoseaua filosofiei și
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trotuarul criticii literare (de întîmpinare), în primul rînd
pentru că există o istoricitate a discursurilor de care s-a ocupat
și Michel Foucault, dar și, din alte puncte de vedere, atîția
alți intelectuali (de pildă Charles Percy Snow, în 1959, în
eseul său Two Cultures). Mai mult, teoria literară nu poate
și nici nu are cum să izoleze literatura de alte arte, în măsura în care literatura e o practică formală cu finalitate, mare
cuvînt, estetică (și el istoricizat, deci diferit azi de ce era în
urmă cu un secol, de pildă).
Faptul că studiile literare românești au trebuit întrerupte
după 1948, iar apoi, cînd ele au redevenit posibile, în anii
1960, au ținut să reînnoade o tradiție, nu să o „evalueze și
să o depășească – desigur, cu scuza că tradiția fusese aruncată în aer de stalinism și creierele literare erau dramatic
dezrădăcinate – nu înseamnă că teoria literară mai poate
fi gîndită, fie chiar și numai în România, ca o disciplină
care se ocupă, deschis și strict, cu cunoașterea tehnicilor
și stabilirea valorilor literare. Aș merge de-acum mai departe: de vreme ce un text de teorie literară ca parte a științelor umane nu are în vedere o practică diferită de
practica scrisului și a cititului, el se adresează mai ales celor
care citesc texte de științe umane, de literatură. Orice astfel
de text, în măsura în care se referă, fie și punctual, la literatură, face parte din discursul vast al teoriei literare și se
adresează în aceeași măsură intelectului și sensibilității
unui cititor. Fie că vorbim despre literaturitate, confluențele dintre economie și literatură, imaginarul dizabilității în literatură, mitul supraomului, storytelling, dimensiunea etică a literaturii sau politica literaturii, facem
teoria literaturii. Am recitit zilele acestea un superb articol
al lui Alex Leo Șerban despre seminarul Roland Barthes
din februarie 1991, de la Uniunea Scriitorilor: acolo, în
revista „Contrapunct”, A.L.Ş. a scris un text de teorie literară.
Iată deci de ce sunt trist: din textul Oanei Fotache reiese
că teoria literară nu a avut și nu are nicio șansă în România,
dar presupoziția pe care este construită această constatare
mi se pare cu adevărat întristătoare. Să afirmi astăzi că teoria literară românească stă în M. Dragomirescu, D. Caracostea (pentru că primul publică Știința literaturii, adică
o lucrare care se declară de teorie literară) și în Adrian
Marino, parțial în Vianu (care ar fi mai degrabă estetician)
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și în Al. Călinescu, Livius Ciocârlie, Mircea Martin și Ion
Vlad (care ar avea toți „situări evazive în raport cu atitudinea teoretică”) elimină orice discuție despre ce înseamnă teoria literară în conjunctura epistemică și politică
de azi (mă gîndesc aici la lucrările lui Yves Citton, Kristin
Ross printre alții).
E foarte adevărat că teoria literară a fost marginalizată,
în vremea lui Ceaușescu, față de critica de întîmpinare,
dar asta nu înseamnă altceva decît că lipsa de racord și de
înțelegere față de evoluția științelor umane în Occident a
dus la neînțelegerea teoriei pur și simplu. Teorie literară nu
înseamnă să dai definiții literaturii, să cartografiezi întinderi de texte și să vorbești despre receptare din perspectiva
unui cititor ideal plăsmuit după asemănarea lui Immanuel
Kant, de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea. Teoria este înainte
de toate scriitură, nu bulleting. A fi teoretician e o practică,
nu o stare (materialismul dialectic o formulă bună dacă nu-i
vorbă goală). Poți scrie un singur text teoretic într-o viață,
poți face proză și poezie, etică și fizică, dar o pagină e suficientă pentru a scrie un episod, o scenă de teorie literară.
Marginalitatea teoriei în România n-a însemnat și nu
înseamnă marginalitatea lui M. Dragomirescu ca reprezentant de drept, cu diplomă, al teoriei literare. Înseamnă
incapacitatea de a smulge literatura unei ordini/ ierarhii
discursive care datează din secolul al XIX-lea. Incapacitatea
respectivă are cauze exogene în România socialistă, desigur: subtilitatea cu care trebuia să mînuiești ideologia
astfel încît să poți publica textele teoretice pe care le scriai
era greu de atins, astfel încît venea mai la îndemînă să cartografiezi, să scrii despre opere recente – activitatea cea mai
juisivă și imediat politică – sau să te joci la limita confesiunii și a ideii (Livius Ciocârlie). Zeci de ani, literatura a
fost separată de științele umane – ca și cînd nu tot despre
om era de scris/vorbit și de alte forme de artă, muzica sau
artele vizuale. A fost și a rămas separată.
Fericire
În cele din urmă, m-am bucurat, însă, după un alt eseu.
Teoria literară a apărut aurorală în textul lui Adrian Tudurachi
Conduite existențiale și practici de lectură în critica Ioanei
Em. Petrescu. Tînărul cercetător pornește de la constatarea
prizei criticii existențialiste în România anilor 1970 (o presupoziție este aceea că sub această sintagmă suntem îndreptățiți să vorbim despre teorie). Intuiția care declanșează
exercițiul teoretic al lui Tudurachi e formulată cam abrupt,
dar autorul își precizează ideea mai tîrziu: „Întrebarea pe
care mi-am pus-o vizează posibilitatea transferului acestor
elemente de ideologie a criticii în domeniul practicilor vitale.” (Această din urmă sintagmă aș fi preferat-o spusă altfel).
Ideea dezvoltată nu e aceea a literaturii care ne influențează
viața prin imitația fantasmată, ca la Don Quijote și
Madame Bovary, ci a formelor literare care ne pot marca
formele de acțiune. Exemplul limpede pe care Tudurachi îl
oferă este cel al poeziei cu formă fixă, care „exemplifică
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necesitatea care ne conduce”. Nu e vorba despre copiere,
ci despre omologie, de fapt. Tudurachi este aici un om
structural, cum ar spune Barthes. Ideea, formula, lumina.
Uite teorie literară în exercițiu.
Pornind de la reflecții ale lui Judith Butler, Hillis Miller
și Marielle Mace, Tudurachi încearcă să racordeze o formă
de viață – viața în comunism dusă de Ioana Em. Petrescu –
la forme/scheme/moduri de funcționare pe care autoarea
le descoperă la textele studiate. Cercetătorul clujean scurtcircuitează o explicație pe care cititorul ajunge s-o ghicească,
și anume că această critică existențialistă (putem să o mai
numim hermeneutică, de adîncime, de identificare, fără
să trimitem neapărat la o definiție strictă), la modă în
România socialistă, informează decisiv (o influență ethică
mai întîi) scriitura Ioanei Em. Petrescu. Tudurachi descoperă corespondența dintre un binom existențial (etic sau
moral, la acest nivel distincția etic-moral nu are importanță) și unul formal: forma clasică se potrivește cu un
traseu existențial ordonat și bogat în normativitate socială,
în vreme ce formei experimentale îi corespunde o existență
riscantă. Tudurachi găsește cheia acestei corespondențe
într-un text al Ioanei Em. Petrescu despre Dublul joc al lui
Maiorescu sau despre limitare și libertate, în care autoarea îl
vede pe marele critic (poftim, critic!) în două ipostaze, în
două texte pe care acesta le publică în 1867 și respectiv în
1885. Tudurachi notează, în fraza pe care eu o consider
cheia textului lui: „fiecare dintre aceste două relații estetice
implică o practică diferită a libertății”.
În finalul demonstrației, Adrian Tudurachi sugerează că
statutul ambiguu al intelectualului în comunism – constrîns de sistem, dar liber să-și construiască modele alternative de libertate – poate fi înțeles și printr-o lectură etică
(de acest fel) a scrierilor teoretice. Abordarea lui Adrian
Tudurachi de aici este, repet, una structurală. Autorii pe
care se sprijină nu sunt numaidecît teoreticieni literari.
Butler, Macé, Ricoeur și un aer de French eory l-au ajutat
să practice structura, pornind de la semnificanți (formă,
viață). Asta-i teoria literară. Ceva simplu la a doua privire:
nimic monstruos, nimic pur literar (literarul e ca viața,
colcăie, uneori pute, de multe ori e inomabil). Un bricolaj,
un dispozitiv.
Poate e important să mărturisesc că, atunci cînd am
plîns, la sfîrșitul cărții Ioanei Em. Petrescu: Eminescu.
Modele cosmologice și viziune poetică, nu știam că citesc
teorie literară. Am făcut-o datorită pregnanței cu care scriitura ei oferea, alături de un bagaj cultural excepțional pentru cei 16 ani pe care-i aveam, un traseu destinal al starului
absolut al literaturii române, Mihai Eminescu. Nimic mai
viu decît un studiu academic bun. Nimic mai plicticos
decît o cronică literară proastă, pe care o salvează din toropeală, din păcate, doar cîte un ad hominem.
Așa cu teoria. Un bonheur, spuneam. Momente, decupaje,
combinatorie, idei fără frontiere. Plăcerea inteligibilității.
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