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Te(r)orie
ALEXANDRU MATEI

CUM E POSIBILĂ TEORIA LITERARĂ
ÎN REPUBLICA MOLDOVA
teritoriul științelor umane fără pretenția de a oferi modele
de paradigmă kuhniană.
Așa încât un răspuns la întrebarea din titlu se poate deja
formula, metodologic: teoria literară în Republica Moldova
este posibilă ca înscriere a unei anumite mărci de produs
pe diferite piețe, de la cea internă, la cea regională și apoi
la cea continentală/mondială. Aici ne poate ajuta chiar
francofonia. Pierre Halen, de la Universitatea din Lorraine,
publică în 2003 un articol numit Note pentru o topologie
literară a sistemului literar francofon (accesibil aici), în care
distinge între trei nivele pe care le numește trepte: prima

Triptic legat - Transemogest

Într-un text care va fi recunoscut ca fondator pentru
teoria literară în context global, Pascale Casanova scrie că
teritoriile literare sunt delimitate în funcție de distanța lor
estetică față de locul de fabricare și de consacrare a literaturii.
(P. Casanova, Republica mondială a literelor, Curtea Veche,
2007, p. 35) Dar ea nu-i singura care scrie despre „locația
culturii”. Sau, mai clar, despre nevoia de a lăsa coordonatele unei teorii pentru ca aceasta să poată fi căutată în
caz că cineva ar vrea s-o angajeze, să-i ia un interviu. Tot
contingentul World Literature știe asta, și același lucru îl
știu astăzi toți istoricii – sociali – și cam oricine intră în
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este cea locală, acolo unde obiectele care circulă poartă valori care nu se exportă (evident, autorii lor caută, unii, poate,
să treacă de acest prag). Mai departe, treapta a doua este
cea a francofoniei, acolo unde scriitorii periferici comunică
cu centrul, cu Parisul sau cu centre alternative (Bruxelles,
Montreal etc.). În sfârșit, treapta de sus este cea mondială,
acolo unde francofonia își pierde valoarea conferită de sistemul francofon și subzistă prin ceea ce propune ca adaptabil pieței literare mondiale: și aceasta este, evident,
dinamică (în plus, autorul nu ne spune, dar azi e evident,
această piață poate fi defalcată în cea a studiilor universitare și cea a distribuirii cărților pentru marele public).
La acest sistem-scară se adaugă ceea ce Halen numește
domenii-satelit, cu existență locală. Cum le deosebim de
primul palier al scării? Halen pare să vorbească despre o
producție literară cu estetică și ideologie acomodantă, ceva
ce s-ar putea numi literatură de consum. Estetica lor, scrie
Halen, poate să difere total de cea promovată la Paris, în
vreme ce producția primului palier, chiar dacă locală, are
în vedere înscrierea în modelul oferit de centru.
O remarcă aici, după care revin. În spațiul francofon se
întâmplă un fenomen pe care Parisul încă nu e pregătit să-l
asume: ecartul dintre opinia critică universitară pariziană
și aceea, tot universitară, externă. Pascale Casanova, tot
ea, este cea care îl citează pe Valéry Larbaud care scrie următoarele: „părerea unui literat german vorbitor de limbă
franceză, asupra unei cărți franțuzești oarecare, va coincide
probabil cu părerea elitei franceze, și nu cu judecata francezilor necultivați.” (citat în Casanova, p. 33). Or, situația
lui Michel Houellebecq demonstrează că astăzi această
elită transnațională a dispărut, de vreme ce Compagnon
& Cie nu pot accepta că Houllebecq scrie ca și cum Proust
n-ar fi existat, în vreme ce post-naturalismul lui MH nu
constituie o piedică pentru o receptare generoasă din partea
unui întreg spectru de spații universitare mondiale. De
aici, o inducție: o limbă nu-și poate păstra sine die prestigiul de pornire dacă ethosul ei tinde să se separe de cel
dominant în centrul pieței culturale din care face parte.
În acest punct, însăși Pascale Casanova trebuie să reflecteze
asupra centralității Parisului, reală până după 1960, dar
tot mai problematică astăzi. Rivarol știa asta de pe la 1780:
atâta vreme cât europenii cumpără mobilă de la noi, scrie
el în celebrul Discurs despre universalitatea limbii franceze,
ei vor vrea să se apropie de noi, să-și însușească, altfel spus,
acele obiecte, în cadrul unui stil de viață, și de aceea se vor
apuca să învețe limba franceză. Or, tocmai, Franța nu mai
exportă demult mobilă…
Revin, așadar. Era vorba să integrăm literatura Republicii Moldova într-un spațiu literar mai larg, pentru a
regăsi mize dincolo de cele strict locale. Mize care să facă
interesant studiul literaturii RM nu doar de către cei care
au o poziție în interiorul acestui câmp. Prima dificultate:
cum asociem țara cu limba? Ar trebui să existe o literatură
în limba rusă produsă aici, pentru care RM nu poate fi
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decât o provincie, dar care nu poate fi neglijată, de vreme
ce limba rusă este aici o realitate masivă, iar abia apoi, în
raport cu literatura rusă, putem regăsi mize estetice care
provin din Occident. Însă în RM nu s-a scris aproape deloc
în limba rusă (mulțumesc, Aliona Grati), astfel încât sunt
silit să rămân la discuția asupra unei literaturi a RM în
limba română, și aici apar alte probleme.
Poate că una dintre ele ține de o distincție dintre spiritul
urban și spiritul rural, linie care traversează chiar și limba.
Voi începe abrupt cu o afirmație făcută în anii 1990 de
un istoric al emoțiilor: „Conotația pozitivă a cuvântului
cool, dimpreună cu întrebuințarea sa tot mai largă, simbolizează tendința (aspirația – striving) din ce în ce mai mare
pentru reținere. Să fii un personaj cool înseamnă să transmiți un aer de dezangajare, de nonșalanță și să folosești cuvântul ca parte a unui proces de creare a impresiei corecte.
(…) Cool a devenit un cuvânt-valiză emoțional, care adăpostește întreaga personalitate de excese stingheritoare.”
(Peter N. Stearns, Constructing a Twentieth-Century Emotional Style, New York University Press, 1994). Desigur,
Stearns vorbește despre America, dar America (de Nord)
dă tonul în cultura de masă demult. Și nu vorbim despre
o cultură de masă formată din subculturi, pentru că
Stearns se referă la burghezie – clasa aceea încăpătoare, pe
care Moretti o definește inclusiv ca pe un profil „și și” în
termeni morali. Fără să facă istoria emoțiilor, Eugen Lovinescu vorbește despre literatura modernă în termeni de
obiectivitate – reluând astfel numele acelui raport neutru/
științific pe care și-l revendicau romancierii realiști de secol
XIX. Pe de altă parte, post- sau anti-romantismul poeziei
franceze numite moderne (de la Baudelaire încoace) ajunge
să fie cuprinsă de către Hugo Friedrich în categorii ale negativului, în vreme ce Compagnon, în 1990, îl consideră
pe Baudelaire ca pe unul dintre fondatorii unui postmodernism pe care, mai târziu, tot Compagnon îl va reconfigura în cadrul antimodernului.
Dintr-un alt punct de vedere, putem înțelege spiritul
cool nu doar ca modern, în sens larg (adică postmodern
dacă ne raportăm la o anume istorie conceptuală estetică),
ci și ca urban. Școala sociologică de la Chicago și precursorul ei, Georg Simmel, sunt referințe de neocolit pentru a
înțelege ceea ce înseamnă urban în era rețelelor urbane din
Occident și a metropolelor multi-culti. Există modern în
afara urbanului? Dacă răspunsul este nu, atunci putem
continua.
Reflecția asupra literaturii din RM mi-a fost provocată
de volumul Ninei Corcinschi, care stă de vorbă, în Cartea
din mâna lui Hamlet, cu Andrei Țurcanu. Cei doi literați
refac, de la fața locului, traseul literar al Moldovei de peste
Prut, unul pe care eu nu-l cunoșteam. La un moment dat,
dialogul ajunge la un punct de referință comun, și anume
la poezia lui Grigore Vieru. Vieru înseamnă o groază de
clișee, pentru un intelectual român asocierea cu naționalismul
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îngust e automată. Volumele lui timpurii îmi era necunoscute: Numele tău (1968) este cel preferat al Ninei. Aproape
(1974) este volumul la care se referă Andrei Țurcanu – ca
fiind cel mai bun al poetului – care intră într-o polemică
integrabilă în sistemul literar definit de Halen. Scriitori
moldoveni plecați în România (Iulian Ciocan, Alexandru
Vakulovski) neagă valoarea literară a creației lui Vieru.
Țurcanu polemizează cu ei de pe poziția localnicului care
știe ce rol important a avut Vieru în afirmarea, în anii
1970, a unei literaturi în limba română eliberată de constrângerile cenzurii/curentelor oficiale susținute de la
Moscova. În apărarea lui Vieru, Țurcanu vine, printre altele,
cu o opinie critică a lui Daniel Cristea-Enache, afirmând
că Vieru are poeme „smulse liric oricărei circumstanțe”
(p.56)
Tocmai am încercat să demonstrez că nu există nimic
fără circumstanță, cu toate că suntem obișnuiți să proiectăm și să credem în absoluturi care trăiesc prin puterea
noastră. Dar nu discut aici valoarea literaturii lui Grigore
Vieru, ci constat altceva: și anume că, în cele mai bune
poeme ale lui, din cele două volume din jurul anilor 1970,
ethosul dominant copios rămâne cel rural, definit de expresia unei intimități tandre, de emotivitate aurorală, de
imaginar definibil ca romantic. În plus, limba lui Vieru, care
nu e doar a lui, ci poate fi citită ca o anume limbă literară
este una pătrunsă de tandrețe, de o simplitate melodioasă,
iar toate acestea vin dintr-un ethos, dintr-un stil folcloric.
Exemplu: „Duminică dimineaţă / Copiii noștri amândoi
/ Se urcă în pat / Între noi / Ne scot de pe degete / Palidele
inele, / Le duc la ochi / Şi se uită la mama si tata / Prin
ele. / O, golul rotund al inelelor / Se umple atunci / De
văzul copiilor luminos / Şi-n toată lumea / Nu există joc
mai frumos” (din volumul Numele tău, 1968 – acum 60
de likes pe facebook, dar și o opinie net negativă, Mihai
Iovănel). Acest poem nu are niciun element folcloric explicit, de acord. Dar versurile lui se înscriu în întregime
într-un spirit care, după niciuna dintre definițiile de mai
sus – cool, postmodern, negativ – nu poate fi inclus într-un
corpus literar valid estetic din perspectiva centrului. Iar centru nu înseamnă aici România, ci acel Occident cool. Din
punct de vedere politic, mai mult, literatura aceasta pare
mai degrabă acomodantă, cu toate că o cunoaștere mai
bună din interior a câmpului literar din RM – abia ea –
poate poziționa poetica lui Vieru față de o poetică dominantă, expresie a puterii (sovietice). Mai simplu: dacă acceptăm că „modelul estetic modern” vine de la Parisul
post-revoluționar (și post-comunard), în vreme ce modelul
postmodern, post-victorian, se impune începând cu 1920
(după Stearns), atunci poezia lui Vieru nu poate fi inclusă
cu niciun chip într-un corpus canonic. Frumusețea lor trebuie să se mulțumească cu un prestigiu local, caz în care
etnicul devine o limită de netrecut. Andrei Țăranu vorbește despre o filiație eminesciană, de acord: dar opera lui
Eminescu face parte mai puțin din poezia numită mo-
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dernă (ori modernistă, în sens anglo-saxon) ci mai degrabă
din cea romantică, impregnată de patetism, într-un moment fast pentru sensibilitatea patetică. Nici formal, de altfel,
Eminescu nu putea fi urmat multă vreme. Desigur, explicații pentru creația și succesul ei în RM există: pe de o
parte, ruralismul a fost singura formă de recuperare a identității românești permisă aici, iar prevalența așa numitului
criteriu estetic trebuia redusă la expresia estetică a unei
identități etnice. Acest argument, al limitei etnice a esteticului, rămâne să fie documentat. Pe de altă parte, poezia
lui Vieru, foarte muzicală, a avut un succes de masă (ca şi
cea a lui Păunescu, cu care de altfel susțin și eu că poate fi
comparat strict estetic).
Din această perspectivă, a unei trepte superioare celei
locale, Ciocan și ceilalți au dreptate: în măsura în care
Vieru este «moldoveanul absolut», orice integrare a creației
lui în sistem este sortită eșecului, căci absolutul nu se compară. Argumentul prestigiului românesc pe care-l au detractorii lui Vieru – România jucând aici rolul de treaptă
intermediară, ca Franța în cazul francofoniei – este adus
de Nina Corcinschi, iar Andrei Țăranu îi numește pe aceștia
«idioți utili», prevalându-se printre altele chiar de argumentul lingvistic: «neglijență față de cuvîntul scris», spune
Andrei Țăranu (p.64), referitor la Vakulovski și la Nicoleta
Esinencu. Și are dreptate, dar într-un sens de care nu e
conștient atâta vreme cât piața literară stratificată nu devine o realitate pentru el. Asprimea și uneori șleampătul
scriiturii basarabenilor care publică în România – trecuți,
ce-i drept, mulți dintre ei prin Brașovul postmodern al
anilor 1990 – nu-i decât o revoltă față de un model de limbă
literară, căruia ei îi opun acum o anti-literatură. Tendința
e psihanalizabilă, dar violența e imediat inteligibilă. Lexicul intimist este evacuat cu forța de vocabularul argotic
din Pizdeț; suburbanul dureros înlocuiește ruralul solar;
zdrențărosul lumpen-proletar înlocuiește motivele populare pe care azi le regăsim, kitsch, și pe tricoul echipei naționale de fotbal a RM: totul pentru a urbaniza, cu forța, și
cu durere, un discurs condamnat la non-modern.
Niciun atom din discuția despre cum e posibilă o teorie
literară în RM n-ar fi posibil în absența unei indexări istorice a esteticii, pentru că tocmai istoricitatea esteticii face ca
afirmațiile despre incoruptibilitatea sintaxei limbii franceze
– ale lui Rivarol – să fie astăzi inteligibile tocmai într-un
binom limbă-politic, din evoluția căruia aflăm că o sintaxă
coruptibilă, în sens de flexibilă, este mult mai ușor de
asimilat decât una monolitică. Și atunci, revin: prima piatră
la construcția unei teorii literare – istorice, desigur – în RM
ar putea fi o analiză în termeni de schimb cultural și estetic
a operei lui Grigore Vieru. Argumentul se găsește deja în
dialogul Ninei Corcinschi cu Andrei Țurcanu, de la Cartier
(2017). Odată realizată, o astfel de analiză ar putea intra,
publicată în engleză, în rețeaua vastă a World Literature.
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