
SS ituată undeva la intersecţia dintre auto-
ficţiune, document, eseu şi, în funcţie
de „expeditor”, orice altă formă de

manifestare literară, corespondenţa are marele dar de a
împăca în mod fericit apetitul literar-estetic al
cititorului cu interesul, mereu crescând, pentru aflarea
detaliilor mai banale, mai picante ale biografiilor
„vedetelor”. Mai mult, atragerea potenţialilor cititori
(cât mai mulţi, pe cât posibil) în această colocvialitate
confortabilă pentru orice autor reprezintă calea cea
mai sigură pentru a trasa contururile unor „naratari”,
fireşte, ideali, pe gustul oricărui epistolier care se
respectă. Şi, cum necesităţile de comunicare şi de
transmitere de informaţii sau chiar de idei pot fi uşor
acoperite în prezent printr-un simplu send, de pe
claviatura ordinatorului, corespondenţa, mai ales când
e cuprinsă între coperţile unei cărţi, nu poate fi decât
literară. În fond, dacă e scrisă de „scriitori” de profesie,
e musai să fie literară, de unde rezultă şi premizele
„ficţionalităţii” ei, deci anularea autenticităţii
documentare. Numai că nu despre o anulare propriu-
zisă e vorba, căci pentru marele public genul epistolar
contează în primul rând prin afirmarea acestei
autenticităţi, prin veridicitatea celor cuprinse într-o
scrisoare sau măcar prin iluzia unei spontaneităţi. 

Fireşte că, mizând pe aceste atuuri, corespondenţa
devine atractivă şi pentru transmiterea unor informaţii
mai puţin mundane, teorii de tot felul, concepţii
filosofice, programe, proiecte etc. De la Seneca la
Mario Vargas Llosa cu ale sale Scrisori către un tânăr
romancier, corespondenţa a însemnat, în primul rând,
pretextul unor „conferinţe” pe diferite teme,
exploatând tocmai familiaritatea şi colocvialitatea pe
care genul ca atare le presupune. Tânărul romancier al
lui Llosa, născut şi el pe modelul „tânărului poet” al lui
Rainer Maria Rilke, e un destinatar îndeajuns de vag
conturat pentru a fi un exponent al marelui public, la
fel cum se întâmplă, în nenumărate momente,  şi cu
Louise Colet, cititoarea privilegiată a vastelor expuneri
flaubertiene pe marginea artei romanului. Tot
aşteptând declaraţiile sale de iubire, interlocutoarea se
vede nevoită să digere lungi digresiuni teoretice, Livius
Ciocârlie observând pertinent că pe autorul Educaţiei
sentimentale mai degrabă îl încurca insistenţa ei de a
aduce iubirea în primul plan şi atunci, „ca un vulpoi
care ar da vina pe găini, Flaubert încearcă să-şi
motiveze rezerva prin teama de a suferi prea mult când
Louise nu-l va mai iubi”1, pentru a putea continua,
bineînţeles, şirul digresiunilor sale. E mult mai comodă
aşadar varianta unei corespondenţe la o singură mână,
în care interlocutorul, chiar şi atunci când are o
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identitate, rămâne o prezenţă mută, un soi de ascultător
profesionist, cititor ideal şi neintruziv, un soi de
„psiholog” capabil a asculta fără să clipească mini-
conferinţele epistolierului. Exemplele de „romane
epistolare”, născute firesc, nescrâşnit, ca un impuls al
schimbului de idei la distanţă, între personalităţi de
calibru aproximativ egal (Goethe-Schiller, Lawrence
Durrell – Henry Miller, Ion Negoiţescu – Radu Stanca)
sunt mai aproape de specificul şi esenţa unei
„corespondenţe”, în caz contrar, scrisorile căpătând
alura unor memorii (precum în epistolarul lui Gabriel
Liiceanu către fiul său) sau a unor prelegeri (precum în
cele ale lui Rilke sau Mario Vargas Llosa).

În forma ei literară, corespondenţa ar fi, după
George Călinescu, un semn al clasicităţii: „Clasicul e un
academic care se plimbă cu câţiva prieteni de
conformaţia sa spirituală printre evenimente şi le
contemplă cu ‘indiferenţa’ de care am pomenit,
căutând a le raporta pe loc la universal. Clasicul e un
sociabil (însă distant) cu oameni la fel de capabili de a
se abstrage şi forma lui de sociabilitate găseşte expresie
în dialog. […] Când conversaţia nu putea fi realizată în
salon ea se transformă în corespondenţă. Înţeleg o
corespondenţă care, pornind de la contingenţe, se
ocupă în fond cu schimbul de idei generale”2.
Rezumând, trei ar fi caracteristicile unei astfel de
corespondenţe: ea este o variantă la distanţă a
conversaţiei de salon, e realizată între personalităţi de
valoare egală şi presupune subiecte de o anumită
profunzime, care să depăşească zona meschinăriilor de
zi cu zi. E destul de greu de crezut că o astfel de
înălţime a ideilor, desprinsă de mundan, poate fi
susţinută pe tot parcursul unui roman epistolar, dar, în
spiritul clasicismului, epistolierii ştiu întotdeauna să-şi
disimuleze reacţiile, propulsând totul în zona general-
universalului: văicărelile sentimentale ale lui Ion
Negoiţescu devin analize percutante pe tema marii şi
adevăratei iubiri, Radu Stanca le traduce pe ale sale în
subiecte literare, disecate mai apoi şi supuse criticii
prietenului său, episoadele erotice ale lui Miller sunt şi
ele pretexte pentru a deschide dezbateri estetice şi
literare etc. 

În lipsa unui locutor pe măsură, corespondenţa,
chiar şi a celor mai iscusiţi scriitori, pare a-şi pierde
virtuţile literare, fiind doar un simplu instrument
informativ: „Privită în perspectiva definiţiei
jakobsoniene, dintre toate scrierile înzestrate cu unele
particularităţi ale literaturii – printre care implicarea
expresivă a autorului şi orientarea spre un destinatar –
corespondenţa pare a fi cea mai puţin literară, întrucât
exclude funcţia poetică(...). Abia scoasă din contextul ei
firesc, scrisoarea devine literatură dacă îi permite
cititorului să imagineze, cu incertitudine, un alt
context. O anumită gratuitate, deci, este necesară
pentru ca transformarea să se petreacă; numai
gratuitatea permite, fals paradox – ca încărcătura
existenţială a scrisorii să fie măsurată estetic de cititor.”3

Negoiţescu, în scrisorile către tatăl său, dezvoltând pe
pagini multe, preferinţele sale culinare, nu mai seamănă
cu personajul euphorionist, plin de visuri şi de proiecte,
din epistolarul nego-stancian. Balzac, scriindu-i surorii
sale, Laure, despre dorinţele sale de mărire şi înavuţire,
prins mereu între tranzacţii băneşti de tot felul, care
mai de care mai ademenitoare, coboară din Parnasul
creaţiei în lumea predilectă a romanelor şi a
personajelor sale, interesând, nu numai pe biograful
avid de detalii terestre, dar şi pe consumatorul de
romane. Saltul spre “literaritate” e realizat aşadar şi
prin calitatea şi natura subiectelor, dar şi a
“personajului”-autor, creat din cuvinte: „Tocmai
pentru că obligă la mişcarea repetată între viaţă şi text,
lectura corespondenţelor poate contribui – în răspăr cu
unele tendinţe ale veacului – la salutara ieşire a
literaturii din solipsism”4. Întoarcerea autorului,
redescoperirea lui în substanţa, fireşte, literară, a
speciilor de frontieră, fie jurnal, fie epistolar sau
memorii, presupune, în ultimă instanţă, transformarea
lui în personaj, cu toate consecinţele ce decurg de aici:
o anume artificialitate a sa, suspiciunea inautenticităţii,
a pozei. Dacă am lua de bun dispreţul lui Flaubert faţă
de confesiuni (şi de ce nu ar fi aşa, ca un câştig pentru
literatură?), singurele permise ar trebui să fie cele
excesive, exorbitante, îngroşând laturile negative sau
pozitive ale unui individ. 

Epistolarele literare româneşti nu sunt, neapărat,
numeroase, dar sunt semnificative, demonstrând că,
vorba cronicarului, e posibil şi la noi acest „feliu de
scrisoare” ce se cheamă, cum altcumva decât...
scrisoare, şi, totodată, lecţia însuşită a „disimulării”, în
sensul exacerbării, auctoriale. Dintre apariţiile
editoriale ale ultimilor ani, două îmi par a fi cărţile care
să repezinte, din mai multe puncte de vedere, o
asumare totală a genului: cele două volume din Scrisorile
de la Olăneşti ale lui Alexandru Muşina (Scrisorile unui
fazan, respectiv Scrisorile unui geniu balnear) şi Scrisori către
fiul meu de Gabriel Liiceanu. Doi autori, exponenţi de
prim plan ai unor şcoli / generaţii branduite în cultura
română (generaţia 80, respectiv Şcoala de la Păltiniş),
amândoi proprietari de edituri (căci, spune şi Muşina
autoironic: „de ce am tras ca boul în jug 4-5 ani? Ca să
am editură, să mă pot la o adică, autoedita”), aflaţi în
momente mai delicate ale existenţei, unul la tratamente,
într-o staţiune balneară, altul spitalizat, confortabil, în
Statele Unite, înaintea şi după o operaţie pe cord;
amândoi îşi transcriu, sub forma epistolarelor, reacţiile
la contactul cu lumea din afară, cu perioada comunistă,
cu occidentalii, cu literatura, filosofia şi cultura română,
mai criticând, mai moralizând, mai trăgând
învăţăminte. 

Amândouă sunt epistolare cu un singur sens. În
pauzele terapeutice, Muşina le scrie prietenilor săi
Virgil Podoabă şi Al. Cistelecan, dar nu oricum, ci
direct în revista „Vatra”, la vedere, mărturisind nu o
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dată intenţia de a le aduna într-o carte. În sensul
„clasicismului” dat de G. Călinescu, „neo-
antropocentristul” Al. Muşina dezvăluie premisele
acestui epistolar: „Deci: lipsa naşte literatură!? Într-o
lume a lui „în loc de”, scrisorile de faţă sunt nişte palide
substitute, clone, mutanţi ai convorbirilor noastre
autentice. (...) Corespondăm unul cu altul nu, aşa, gratuit,
de-un pamplezir, ci pentru ca textul să ajungă într-o
revistă, într-o carte.”5 Tot o carte vede conturându-se şi
G. Liiceanu în scrisorile pre- şi postoperatorii adresate
fiului: „S-ar putea ca, puse laolaltă, ele să devină ultima
carte a vieţii mele, de vreme ce, de atâţia ani, de când
eşti departe, timpul meu nu-i decât un lung dialog cu
tine. Iar dacă, aşa cum s-a spus într-o epocă în care se
scriau şi cărţi, şi scrisori adevărate, cărţile nu sunt
altceva decât epistole groase adresate prietenilor de
departe, tu, prin nu ştiu ce întorsătură a soartei, ai
devenit prietenul meu cel mai de departe.”6

Atât Muşina, cât şi Liiceanu, s-ar dori cât mai
colocviali, evitând atitudinile moralizatoare sau lecţiile
ex cathedra, încercând, pe cât posibil să se
autocenzureze: „Mai nou, chiar când sar peste cal, în
epistolele către voi, am senzaţia că o fac demonstrativ,
întru învăţare, paideumatic (...). Bref: că dau lecţii. Or
numai asta nu vreau să devină epistolele-mi: lecţii.
Avem destui guru culturali, tătuci, filosofi, ingineri ai
sufletului omenesc, destui şefi de clanuri intelectuale,
destui genialoizi în acţiune”7. În ultima din cele
şaisprezece scrisori ale cărţii, G. Liiceanu face o analiză
personală a tonurilor şi a intenţiilor acestor scrisori:
„Numai că riscul de a avea un tată „filosof ” era
moralismul: cum Dumnezeu să nu devii sentenţios
când în discuţie se ajunge la lucrurile ultime ale vieţii.
Aş fi fericit să-mi spui că, totuşi, nu ţi-am ţinut
niciodată predici. (...) Toate scrisorile mele şi povestea
care se desprinde din ele sunt împletite din două voci
care se completează una pe alta. Când una ia tonuri
prea înalte şi se avântă în aerul rarefiat al teoriilor,
cealaltă, cucerită de farmecul infinit al particularului, se
îndreaptă spre detaliile din care ne este alcătuită viaţa”8.
O dozare perfectă care ar trebui să conducă, inerent,
înspre o naraţiune perfectă, doar că paginile digresive
sunt mult mai ample decât şi-ar fi dorit probabil
autorul, iar detaliile vieţii sunt uneori de o banalitate
dezarmantă sau, în orice caz, disproporţionate în
raport cu dimensiunea filosofică pe care autorul
doreşte să le-o confere. Epistola intitulată Marile plăceri
mici – Un strop de hedonism e mai mult decât concludentă:
pornind de la proza lui Soljeniţîn, O zi din viaţa lui Ivan
Denisovici, după trecerea în revistă a principalelor
activităţi ale lui Şuhov, derulate pe parcursul unei zile,
în gulagul sovietic, autorul întocmeşte un inventar al
unei zile din propria sa existenţă. E un inventar de
estet, de fin consumator de produse de firmă, de
gourmet ce filosofează en connaisseur despre mici delicii
epicureice: ţigara fumată de dimineaţă, ţigaretul din
ebonită neagră cu manşon din metal auriu, minutele de

voluptate petrecute în baie, la duş, gelurile de duş cu
miros de ghimbir, ceai verde, lavandă de la Roger et
Gallet, cremele de faţă de la Clinique, cremele de corp de
la Molton Brown, parfumuri diverse, de firme, la alegere
etc., inventarul continuând pe câteva pagini pentru a
încheia, în mod dezarmant, prin comparaţia cu ziua lui
Ivan Denisovici: „Trecuse o zi fără necazuri, aproape
fericită”. Curată ataraxie! Are şi Al. Muşina pasiunea
produselor de firmă, a tricourilor Lacoste, dar doar în
momentul în care ele sunt la ofertă, the roumanian style,
chiar dacă ceva nu pare a fi în regulă cu ele. În rest,
produsele de firmă devin un bun pretext pentru un
sonet dedicat unei prezenţe feminine dans le vent, într-
unul din volumele sale mai recente.

Cele două epistolare traduc, în fond, aceeaşi dorinţă
de atrage privirile, afişând fiecare propria poză. Excesiv
în negările sale, autodefinit drept Gică-Contra,
asumându-şi până la capăt „tezele”, contestările, dar şi
aprecierile, demisia din generaţia 80, din ASPRO,
ruptura cu diverşi colaboratori, practicând ca sport
extrem ceea ce el numeşte „a spune ce gândeşti”, Al.
Muşina aminteşte, la un moment dat, un vers al lui
Traian T. Coşovei: „Hei, fraţilor, uitaţi-vă şi la mine!”
care pare, măcar declarativ, a-i ghida demersul. Afirmă,
disimulant, speranţa de a fi recunoscut pe stradă drept
„ăla care-a scris  Scrisorile de la Olăneşti”, dar e conştient
şi convins că „toate scrisorile mele nu fac cât 10  pagini
din Dumas, nu zic un sonet de-al lui Petrarca.
Pălăvrăgeala mea scripturală, ceva mai simpatică, cu
referinţe mai diverse, nu-i decât încă o voce în
zgomotul jurnalistic generalizat, în bavardajul universal
al lumii postmoderne”9.  Din Budila Express,
Occidentul nu pare chiar aşa de atractiv, nici
recunoaşterea internaţională: „Mie, care – în orice
ocazie – mustesc de patriotism. Căruia nu-i place să
călătorească în străinătate (prea mare stresul!). Mie,
care la Paris, stam închis în hotel şi şi citeam romane
poliţiste (...). Mie, care – în 1990, la München – am
pierdut / câştigat o după-amiază întreagă ca să găsesc
şi să cumpăr un televizor color bun şi relativ ieftin
pentru copii mei. Mie, care, la Viena, în 1991, am
umblat – o zi din trei – să găsesc un televizor color
second-hand pe care să-l aduc în ţară şi, vânzându-l, să-
mi zugrăvesc apartamentul”10. Nici G. Liiceanu nu se
declară un împătimit al călătoriilor, afirmându-şi
comoditatea şi lipsa curiozităţii turistice, dispreţul faţă
de „curiozitatea egal distribuită a turiştilor de
pretutindeni, neutralitatea lor, căscatul uniform al gurii,
pe scurt, îndobitocirea privirii”11. Fireşte, nu ezită să
recomande, ori de câte ori are ocazia, câte-un magazin
de cosmetice din Paris sau vreun fel de mâncare
sofisticat din peregrinările sale. 

Continuând pe această linie comparatistă, se
observă un anume paralelism tematic, paralelism ce nu
rezidă în orizonturile sau preocupările comune ale
celor doi, cât în intuirea unor linii tematice de forţă ce
se pretează epistolarelor de succes. Al Muşina este

91 >>>



excesiv, dar nu exhibiţionist. Nu evită subiectele
spinoase, spune lucrurilor pe nume, iscă antipatii,
uneori îşi supără apropiaţii pe care nu ezită să-i
amintească şi să-i supună exegezei proprii în scrisori. E
conştient că publicarea scrisorilor ar reprezenta un fel
de „futai în vitrină”, ca în bordelurile / show-urile
erotice din Amsterdam. De unde şi puterea lor de
atracţie, fascinaţia exercitată asupra cititorilor. Autorul
Hinterlandului pune sub lupă întreaga generaţie căreia îi
aparţine, îi arată atuurile, dar şi limitele, îşi explică fără
nuanţe, tranşant, poziţia faţă de USR, ASPRO, faţă de
securitate, lustraţie, tânăra generaţie de scriitori, având
un subiect predilect în Gabriel Liiceanu şi cei care
formează brandul „Şcolii de la Păltiniş”. Îşi colorează
analizele cu argourile potrivite, neocolind lexicul mai
buruienos, când situaţia o cere, face apel la memoria
colectivă şi la folclorul bancurilor pentru a-şi întări
demonstraţiile şi, mereu egal cu sine, are capacitatea,
chiar şi din condiţia de „geniu balnear”, de a-şi
exploata, autoironic, ipostaza de Gică-Contra. E,
bineînţeles, un narcisist, dar unul bine temperat,
trăindu-şi şi dezvoltându-şi cu voluptate şi luciditate
„cârcotelile”, un „machoist” când vine vorba de femei,
exceptând figura maternă. 

Narcisist este şi Gabriel Liiceanu, culoarea
epistolelor fiind dată însă nu de tuşe lingvistice, ci de
expunerea dezinhibată, voit provocatoare, a unor
episoade intime: descoperirea, în adolescenţă, a
propriului trup, relaţia „cordială” pe care o întreţine şi
ulterior cu corpul său, evocând, spre exemplificare, un
capitol din  Elogiul mamei vitrege al lui Vargas Llosa,
unde sunt descrise „ablaţiunile” lui don Rigoberto.
Filosoful pierdut în abstracţiuni, în concepte, autorul
cărţii despre tragic, al tratatului peratologic, trăgând cu
ochiul înspre spiritul mai jucăuş, de bon viveur al
prietenului său, Andrei Pleşu, se vrea de asemenea
întors spre lucrurile lumii acesteia, evocă mai multe
momente din copilărie, figura maternă, adolescenţa,
prima dragoste, perioada studenţiei, a studiilor în
străinătate, un dans cu o italiancă, Immaculata, descrie
operaţia pe cord şi vulnerabilitatea sa în faţa
chirurgului, raporturile sale cu lucrurile din jur, pe care
le numeşte cu familiaritate, practicând un soi de chosism,
neverosimil pentru un filosof  cu notorietatea sa
publică, dar de efect cert: „...mă uitam cu respiraţia
tăiată, uimit de albeaţa propriului meu trup, de felul în
care braţele se topeau în rotunjimea umerilor (...), apoi
mi-am prins între palme pectoralii şi am fost uimit să le
simt vigoarea (...) mi se părea firesc să-mi explorez
trupul. (...) E limpede că îl plăceam. Că începusem să
mă plac. Că devenisem propriul meu seducător. (...)
Am devenit propriul meu voyeur. Îl iubeam tot mai mult
cu fiecare adâncire în oglindă”12. Exhibarea micilor
bizarerii e menită a contribui la umanizarea imaginii
austere a filosofului, deşi nici aici nu scapă de temele
sale privilegiate: Păltinişul, cenaclul, Noica, reproduce
integral o scrisoare a maestrului adresată tânărului

Rafail (variantă epistolieră a celebrei conte á tiroir),
precum şi primele sale panseuri filosofice, scrise la
cererea lui C. Noica. Brandul „Păltiniş”, ar spune Al.
Muşina, se vinde bine, astfel încât orice prilej e
binevenit pentru scoaterea lui pe tarabă. 

E adevărat că Al. Muşina nu-l prea cruţă, în
epistolarul său, pe Gabriel Liiceanu, pare şi acesta un
rol asumat şi consumat până la capăt, tripleta de aur
Liiceanu-Pleşu-Patapievici fiind un leit-motiv al
aproape fiecărei scrisori. Paginile respective sunt însă
savuroase, autorul părând a-şi construi mult mai bine
„gândemele” în jurul lor. Discursul său este direcţionat,
chiar şi aşa ludic, înspre om şi „ale oamenilor” (nu
degeaba a teoretizat poetul „noul antropocentrism”),
intuind, perfect, culmea ironiei, adevăratul sentiment
românesc al fiinţei. Exerciţiul acesta comparatist are
însă o concluzie mult mai puţin extremă: avem a face,
fără doar şi poate, cu două reuşite ale genului epistolar,
iar valorizarea lor trebuie făcută pornind, în primul
rând, de la criteriul literarităţii
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