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MIZE  CRITICE  ÎN  (POST)DOUĂMIISM. 

PERSPECTIVE  DE  INTERPRETARE  COEXTENSIVE 
 

 

Dileme criticiste: ideologie și noi estetisme 

În spațiul culturii critice autohtone a ultimelor două decenii – și cu precădere în 

ultimii ani – se limpezesc treptat mizele și concluziile de etapă ale polemicilor între 

abordările autosuficient estetice și estetizante, pe de o parte, și cele care pun în 

evidență ideologia inerentă oricărei estetici și a oricărui act hermeneutic, pe de altă 

parte. Dezbaterile critic(ist)e se perpetuează, în perioada anilor de după 2000 și mai 

ales de după 2010, atât în rândul celor care susțin în continuare primatul analizei 

estetice (după ce în anii ’70 aceasta fusese o modalitate de a contracara rețetarul 

realist-socialist), dintr-o perspectivă prezentistă1 și esențialistă, a autonomismului 

estetic, cât și în rândul celor care văd o prioritate în sondarea ideologiei actului 

critic și estetic în general. Cei din urmă asumă o perspectivă de interpretare mai 

degrabă istoricizată și contextualistă, chiar materialistă. Cu alte cuvinte, bătălia 

metodologică și de poziționare epistemică are loc între tabăra celor care își formu-

lează premise (și sesizează consecințe) ideologice ale fenomenului literar și a celor 

care pornesc în continuare la drum cu premise autonomist-estetice.  

E necesară mai întâi o incursiune, fie și succintă, în principalele narațiuni și rețele 

de interpretare existente pe scena internațională a studiilor literare, dar și estetice și 

culturale în general. Pentru coordonatorii volumului intitulat The New Aestheticism, 

coautori ai textului introductiv, John J. Joughin și Simon Malpas, „noul estetism” in-

clude direcții ale cercetării și ale interpretării în sfera artelor și științelor umaniste ca-

re nu neagă neapărat raportarea artei la ideologie, la contextul istoric și la cel politic, 

la problematica legată de micropolitica identității și de postcolonialism. Doar că acest 

nou estetism aduce cu sine o abordare „post-teoretică”, în care teoria „intră într-o 

fază mai mult reflexivă” (vezi Joughin, Malpas 2003, p. 3)2 decât emancipatoare și 

                                                      
1 Abordarea prezentistă în istoria literară și culturală privilegiază punctele de vedere prezente, 

„contemporaniste” față de actul interpretării trecutului, evenimentul trecut fiind cercetat prin prisma 

contextului prezentul. Deci, presupune un tip de anacronism, un parti-pris al percepției că suntem 

contemporani cu personalități, autori, evenimente marcante din trecut, iar istoricul prezentist comite 

eroarea „nunc pro tunc” – vezi Fischer 1970. Reprezentativă este și opinia formulată de Evelyn 

Gajowski: “…presentism has developed as a theoretical and critical strategy of interpreting 

Shakespeare’s texts in relation to contemporary political, social, and economic ideologies, discourses, 

and events. In so doing, presentism has consequently challenged the dominant theoretical and critical 

practice of reading Shakespeare historically” (Gajowski 2010, p. 675). 
2 “Of course the unmasking of art’s relation to ideology, historical and political context, self-

identification, gender and colonialism are immensely important for contemporary thought and 

politics. It is impossible now to argue that aesthetics is anything other than thoroughly imbricated 
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militantă, orientată înspre redefinirea originilor filosofice ale artei, ca și ale teoriei li-

teraturii, și mai puțin înspre sesizarea unui aparat discursiv-ideologic care ar im-

pregna intenționalitatea artistică. Noul estetism va fi non-autonomist, non-esențialist 

(deoarece nu pornește de la ideea unui esențe universal valabile a esteticului înalt, ca 

valoare ontologică general-umană), dar sustras reducționismelor ideologizante în in-

terpretare.  

Dar „adversarul” cu care polemizează noul estetism rămâne redutabil. Peisajul in-

telectual3 al științelor umaniste și sociale se află în continuare, de câteva decenii, sub 

influența rețelei de direcții de cercetare și de interpretare cunoscută sub denumirea de 

„teorie critică”, fapt vizibil în chiar maniera de predare, în multe universități occiden-

tale, a studiilor literare și a celor vizuale, estetice în general. Rădăcinile sale coincid 

cu apariția școlii de gândire filosofică social-critică, pentru care relevante sunt scri-

erile membrilor Școlii de la Frankfurt (avându-i între membrii marcanți pe Theodor 

W. Adorno, Herbert Marcuse, Max Horkheimer, Erich Fromm, Walter Benjamin, 

Siegfried Kracauer, Jürgen Habermas), în descendența cărora se situează apoi 

majoritatea contribuțiilor teoretice de la sfârșitul secolului al XX-lea. Teoria franceză 

(French Theory), combinată cu renașterea unei linii de gândire marxiste în deceniile 

care au urmat celui de-al Doilea Război Mondial, a devenit matricea principalelor 

perspective de interpretare în studiile literare, în studiile vizuale, în studiile de film și 

în studiile asupra artelor performative. Ele au în centru o constelație de abordări cri-

tice care demitologizează idei aparent imuabile asupra unei „esențe” universal-va-

labile a umanului: critica ideii de reprezentare (filosofiile și esteticile „anti-reprezen-

taționale”), critica „subiectului” umanist rațional, înțeles de poststructuraliști (în linia 

„arheologiei culturale” a lui Michel Foucault) ca un construct discursiv și social care 

are mai degrabă istorii decât esențe și este impregnat, deci, de valori contextuale, 

social-istorice; deconstrucția concepției logocentrice (Jacques Derrida); constatarea 

unui declin al „marilor narațiuni” legitimatoare ale cunoașterii moderne odată cu era 

postmodernă (Jean-François Lyotard). 

Reevaluarea direcțiilor cunoscute sub numele generic de teorie critică presu-

pune însă, în primul rând, o cotitură politică, o political turn, în siajul teoriilor post-

coloniale ale lui Edward Said și Gayatri Chakravorty Spivak, fenomen vizibil în 

critica de artă, în studiile literare, în teoria filmului și în câmpul interdisciplinar al 

studiilor culturale. Pentru interdependența esteticii cu ideologia sau chiar pentru o 

                                                                                                                                       
with politics and culture […] Rather it would be more accurate to say that the appearance of The New 

Aestheticism coincides with a conjuncture that is often termed ‘post-theoretical’ – both historically in 

the sense that in terms of historical sequence it comes after the initial impact of theory, but also 

conceptually in the sense that as ‘theory’ now enters a more reflective phase, there is an increased 

willingness among cultural theorists and philosophers alike to consider ‘the philosophical origins of 

literary theory’”. 
3 În prezentarea succintă a direcțiilor (post)critice contemporane, valorific opinii și argumente pe 

care le-am formulat în cartea mea recentă – vezi Pavel 2021, p. 12–17. 

https://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas
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politică a esteticii, relevanți sunt, între alții, filosofi și teoreticieni ai artei ca Jacques 

Rancière, Boris Groys, Nicholas Mirzoeff, Hal Foster. În plus, tot mai accentuata, 

în ultimele decenii, „cotitură etică” (vezi Doran 2017) în sfera studiilor culturale și-

a adăugat o mai recentă mutație ecologică a analizei literare și estetice. Filosoful și 

antropologul Bruno Latour, de pildă, pledează pentru o ecologie a experiențele 

estetice, care sunt văzute ca forme de relaționare, ca moduri de existență.  

Diferența dintre teoria critică actuală și aceea specifică secolului al XX-lea 

poate fi sesizată și în interiorul unor direcții de interpretare alternative în raport cu 

ceea ce a fost numit „critique”. Într-un eseu de o vervă polemică șfichiuitoare, 

Bruno Latour compară, exagerând parodic miza demonstrației sale, așa-numita 

școală a suspiciunii cu teoriile conspiraționiste și denunță autosuficiența unei critici 

sociale iconoclaste care ajunge manieră stereotipă, mod de gândire inchizitorială 

neadecvat obiectului analizei, ci propriilor obsesii belicoase:  

„Bineînțeles că nouă, celor din sfera universitară, ne place să invocăm cauze mai 

elevate în analizele noastre – cele care țin de societate, de discurs, de ecuația putere 

și/sau cunoaștere, de câmpuri de forțe, de imperialism și de capitalism –, în timp ce 

conspiraționiștilor le place să descrie fantasma lor despre un grup malefic de oameni 

avizi de putere, cu intenții dubioase, care ar decide totul. Dar eu constat ceva îngrijo-

rător de asemănător în structura explicației pe care o dăm și unii, și ceilalți, în acel prim 

moment de suspiciune și, apoi, în modul în care rostogolim vicios explicațiile cauzale, 

care par că provin dintr-o zonă întunecată, obscură. Dar ce facem dacă explicațiile care 

recurg automat la raporturile de putere, la forțele sociale și la discurs și-au supraviețuit 

propriei lor utilități și s-au deteriorat până la punctul de a fi ajuns să alimenteze, astăzi, 

cea mai credulă formă de critică?”4 (Latour 2004, p. 229–230).  

În sfera interpretării „post-critice”, una recuperatoare, constructivă, care să de-

pășească impasul criticii sociale reducționiste, s-ar număra, de altfel, teoria la-

touriană actor-rețea/actor-network theory, dar nu mai puțin ceea ce filosoful fran-

cez numește „compoziționism”. Metoda „compoziționistă” a lui Bruno Latour nu 

își propune să facă vreun proces de intenție textului, sau picturii, sau oricărui alt 

obiect artistic sau cultural luat în discuție. Dimpotrivă, Latour își ia drept reper 

însăși practica artistică (fie ea muzicală, literară, vizuală, performativă) a hibridării 

și recompunerii diverselor figuri, materiale și medii. Ceea ce Latour numește 

„compoziționism” este o activitate postproducție, un proces de creație-interpretare, 

care nu deconstruiește, ci reface „ruinele”, operele desfigurate sau uitate, dintr-o 

grijă ecologică pentru recuperările culturale în era „antropocenului”. Pe de altă 

parte, în gama direcțiilor postcritice poate fi integrată critica axată asupra „obiec-

                                                      
4 “Of course, we in the academy like to use more elevated causes ‒ society, discourse, knowledge-

slash-power, fields of forces, empires, capitalism ‒ while conspiracists like to portray a miserable 

bunch of greedy people with dark intents, but I find something troublingly similar in the structure of 

the explanation, in the first movement of disbelief and, then, in the wheeling of causal explanations 

coming out of the deep dark below. What if explanations resorting automatically to power, society, 

discourse had outlived their usefulness and deteriorated to the point of now feeding the most gullible 

sort of critique?”. 
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tului” (object-oriented), propusă de filosoful Graham Harman, precum și interpre-

tarea „curatorială”, restauratoare, teoretizată de istoricul literar Rita Felski, în des-

cendența lui Latour.  

Odată cu sesizarea limitelor interpretative ale unor teorii critice, se prefigurează 

o lectură care presupune elaborarea unor concepte inspirate din particularitatea tex-

telor analizate, iar nu provenite dintr-un dispozitiv critico-ideologic preexistent. 

Ansamblul de direcții non- sau postcritice, prezente în critica antropologică, în 

teoria artelor vizuale și parțial în studiile literare de după valul de French Theory, 

se situează, deci, polemic față de hermeneutica suspiciunii (derivată din scrierile 

celor trei „maîtres du soupçon”, cum îi numea Paul Ricoeur: Marx, Nietzsche și 

Freud). Unii dintre foștii susținători ai acestei direcții critice suspicios-„detecti-

viste” (cum o consideră teoreticiana Rita Felski) ajung să se distanțeze de ea, 

pentru a evita o anume autofetișizare a propriei metode. Încă din cartea sa din 

2008, Uses of Literature, Felski propunea să reconsiderăm moduri aparent uitate și 

căzute în dizgrație ale raportării empatice la text, ale implicării emoționale, noncri-

tice, față de acesta, care să constituie până la urmă reacții estetice de tipul recu-

noașterii-revelație (Anagnorisis), al stării de încântare (enchantment) sau de șoc în 

fața a ceea ce citim. Studiile literare ar avea nevoie, susține teoreticiana, nu doar de 

critică ideologică și de micropolitică, ci și de o microestetică (Felski 2008, p. 133)5. 

„Este oare condamnat criticul – se întreabă mai apoi Rita Felski, în a sa The Limits 

of Critique (2015) – să facă pe detectivul?” „Este posibil să citim critic fără a in-

vestiga, interoga și acuza [textul, obiectul analizei]?” (Felski 2015, p. 103)6. Coti-

tura postcritică este confirmată și de opțiunile de interpretare ale altor teoreticieni7, 

între care Timothy Bewes se revendică de la „hermeneutica reamintirii” a lui Paul 

Ricoeur. Bewes aduce argumente pentru o lectură care ajunge să recunoască sin-

gularitatea textului, potențialitățile lui ireductibile la funcția referențială sau la vreo 

miză etică și politică a sa. În contrapunct cu „reading against the grain”, deci cu 

lectura „suspicioasă”, care se poziționează à rebours, în răspăr cu specificitatea 

textului, „reading with the grain”8 este, în schimb, o manieră de a citi generoasă în 

                                                      
5 “What literary studies sorely needs at this point is not just a micro-politics but a micro-

aesthetics”. 
6 “Is the practitioner of critique, then, doomed to play detective? Is it possible to read critically 

without investigating, interrogating, and indicting?”. 
7 Eve Kosofsky Sedgwick se pronunță pentru o interpretare reconstructivă, „reparative reading” 

(derivată din scrierile psihanalistei Melanie Klein axate pe procesul „reparației” unei traume psihice) 

– vezi Sedgwick 2003. De asemenea, Heather Love pledează pentru o descriptive turn/cotitură 

descriptivă – vezi Love 2010. 
8 Argumentul distincției dintre cele două tipuri de lectură interpretativă este formulat de către 

Timothy Bewes astfel: “Reading generously ‒ with the grain ‒ pays attention to the singularity of the 

text, the residue of intentionlessness that cannot be comprehended within what Adorno calls the 

ʽfatally rectilinear succession of victory and defeatʼ. In such moments, it is our own reading and our 

own moment that speak to us from the text; in reading, our history has become inseparable from that 

of the text. The object of study is no longer an object. A generous reading is always, in part, a reading 

of ourselves reading. The thought it produces is never transferable, recognizable, paraphrasable, 

applicable, expoundable, or illustratable ‒ meaning that it cannot be detached either from the text 
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raport cu intenționalitatea proprie textului. A citi în solidaritate cu textul devine 

pentru Timothy Bewes un eveniment constitutiv, deci chiar o condiție a producerii 

acelui text (Bewes 2010). Perspectiva numită postcritică își scrutează obiectul 

analizei mai degrabă complice, empatică, decât „suspicioasă”. Se revendică mai mult 

de la teoriile „postcritice” și de la „noul estetism” (new aestheticism), și mai puțin de 

la teoria critică. 

 

Subtexte și aporii ale interpretării hibride 

La noi, sfera teoriilor actuale ale interpretării9 este marcată în ultimii ani de 
atitudinea critică demitologizatoare specifică școlii suspiciunii și de argumente care 
țin de o politică a esteticii. Acestea au început să pătrundă praxis-ul critic și să im-
pregneze discursul metacritic, metodele și modurile de a reinterpreta arhiva isto-
rico-literară. Manierele de raportare ale criticului la propriile metode, unelte și 
obiecte de analiză sunt în acord cu mizele extraestetice, ideologice, ale actului in-
terpretării. Relevante în această privință sunt textele de istorie a literaturii, însoțite 
de strategii metacritice adecvate primelor, aparținând criticilor douămiiști Alex 
Goldiș, Mihai Iovănel și Cosmin Borza. Între aceștia, Alex Goldiș își propune 
dintru început să disece tocmai „relația criticii literare cu ideologia”. Analiza isto-
ristă astfel construită recurge, pentru a diagnostica tranziția de la realismul socialist 
la autonomia esteticului, la „o critică suspicioasă, capabilă să refacă întotdeauna 
subtextul discursului din epocă” (Goldiș 2011, p. 8). Această „critică a subtextelor” 
(ibidem, p. 9) devine posibilă printr-o „simptomatologie ideologică”, care mizează 
pe o metodă a suspiciunii moderate. Analizând aparenta „vigilență” ideologică din 
epoca stalinistă, în fond un „clișeu milițienesc”, Goldiș recunoaște că aceasta sub-
întinde un discurs conformist și asumă un control al intențiilor și al scopurilor crea-
ției (control exercitat prin delegare, dinspre puterea politică înspre puterea culturni-
cilor vremii). Dar treptat, demonstrează Goldiș, discursul ideologico-estetic devine 
ușor subversiv în raport cu cerințele propagandei oficiale a epocii pe care era 
chemat să le reflecte. Strategiile de discurs acoperă mai întâi realismul socialist, în 
acord cu dogma propagandistică, asimilată de critici ai anilor ʼ50 și ʼ60, apoi 
reflexele dogmei intervin tot mai puțin vehement în faza tranzitorie a criticii de 

                                                                                                                                       
itself or from the moment of reading. What we read for ‒ our objective in reading ‒ is that which in 

the text enables the present reading” (Bewes 2010, p. 28). 
9 În ceea ce privește filosofia social-critică autohtonă, câteva dintre studiile reprezentanților noii 

stângi românești din ultimii ani pun în discuție gândirea decolonială și importanța ei în analiza 

tranziției postdecembriste. Ovidiu Țichindeleanu susține, de pildă, în cartea sa Contracultură. Rudi-

mente de filosofie critică, că opțiunea decolonială, însoțită de o „cultură confrontațională”, este soluția 

pentru a contracara reintegrarea României și a Europei de Est într-o zonă semi-periferică a capitalis-

mului globalizat și, deci, pentru a evita dependențele și ierarhiile specifice altădată modernității colo-

nizatoare (Țichindeleanu 2016, p. 310‒313). În schimb, Alex. Cistelecan face „critica rațiunii deco-

loniale”, constatând, pe lângă atractivitatea acestei școli de gândire și a „eficacității sau relevanței 

materiale a teoriei”, limitele viziunii despre „o condiție colonială interioară, o predispoziție subiectivă 

colonizantă și autocolonizantă”, deficitul ei nu atât de subversivitate, cât de plauzibilitate (vezi 

Cistelecan 2019, p. 375‒377).  
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întâmpinare, al cărei nou impresionism (refăcându-l pe cel interbelic) se află în 
„tranșeele” confruntării cu cerințele ideologice oficiale (interesul pentru particulari-
tățile textului literar, pentru opțiuni tematice și stilistice). În fine, urmează era auto-
nomiei esteticului, a aparentei eliberări de dogmatism, odată cu care se elaborează 
o întreagă „criticologie”, consideră Alex Goldiș, prin hermeneutica literară a unor 
Nicolae Balotă, Adrian Marino, I. Negoițescu, Lucian Raicu, Nicolae Manolescu, 
Sorin Alexandrescu, Liviu Petrescu, Ion Pop.  

Hibriditatea ideologic-estetic este nu numai obiect de analiză privilegiat, la câțiva 
dintre criticii douămiiști importanți, ci ea orientează și perspectiva istorico-literară, îi 
furnizează istoricului instrumente de analiză și metodologii mai flexibile, dar face 
vizibile totodată limitele unor concepte, cum ar fi, de pildă, cel de „canon”. Pentru 
Cosmin Borza, canonul este interpretabil, pe de o parte, ca o noțiune relevantă pentru 
patrimonialismul și fetișismul estetic, cu tot potențialul conservator, legat de nevoia 
de tezaurizare a unor valori consacrate de tradiție, iar pe de altă parte, ca instrument 
istoriografic și ca seismograf al istoriei și al ideologiei care permează reprezentările 
estetice devenite puncte de repere la un moment dat (Borza 2015). Odată cu depă-
șirea literaturocentrismului și cu înlocuirea lui cu perspectiva extrinsecă a studiilor 
culturale, au loc dezbateri poststructuraliste despre canonizare versus canonicitate, 
care pun în evidență procesualitatea ideii de canon. Pe teren autohton, discuția despre 
canon se duce între tabăra criticilor conservatori „bloomieni”, cea a adepților revizio-
nismelor „resentimentare” și cea a teoreticienilor și istoricilor literari aflați în cău-
tarea unui relativ consens (Mircea Martin, Sorin Alexandrescu). Criteriile axiologiei 
literare se transformă la noi, mai întâi, în funcție de revizionismele est-etice și 
postmoderne ale anilor ’90, până la a se adecva pragmatismului și perspectivei trans-
naționale a anilor 2000. Discursul critico-teoretic autohton produce, cum demon-
strează Cosmin Borza, o convingătoare „sinteză canonică”, în care canonul estetic va 
fi definit, pe rând, drept un „concept sociocultural”, o „construcție critico-teoretică”, 
și o „creație critică și instituțională” (ibidem, p. 81–103). Prin urmare, drept o institu-
ție dinamică a culturii literare și a celei critice care își face autoscopia, mai ales 
atunci când reevaluează opere după criterii anti și contracanonice. 

Un fenomen simptomatic, în fond, pentru criticii douămiiști și postdouămiiști 
este ceea ce Mihai Iovănel numește „renunțarea la fetișismul autonomiei esteticului 
și privilegierea perspectivei heteronomice, cu accentul pus pe istoricitatea categori-
ilor literare” (Iovănel 2017, p. 104; vezi și Iovănel 2021). Abordarea filosofică/ 
ideologică neomarxistă din Istoria... lui Iovănel se revendică de la „materialismul 
contingenței”, din filosofia târzie a lui Louis Althusser (Iovănel 2021, p. 12). Sin-
teza sa critică este caracterizată de către Paul Cernat ca: 

„un manifest istorico-literar al douămiismului left side, afin CriticAtac, menit să ata-

ce frontal patrimonialismul autonomist-estetic al istoriografiei literare autohtone de pe 

versanții noilor perspective «progresiste» transnaționale (world literature, world 

system analysis, postcolonialism, intersecționalism, teorie critică ș.a.) – Cernat 2021.  

E asumată în scrierea Istoriei… maniera de cercetare și de interpretare specifică 

unei cotituri materialiste și totodată transnaționale, dar ea nu presupune renunțarea la 
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evaluarea estetică a literaturii, ci punerea accentului pe raporturile esteticului cu socia-

lul, cu ideologicul, pe condiționarea materială a creației literar-estetice. Pentru Mihai 

Iovănel, demne de interes sunt mai ales instituțiile literar-culturale ale ultimilor 30 de 

ani (uniuni de creație, Academie, universități, reviste, edituri) și modul în care ele de-

termină actorii individuali, creațiile lor, iar literaturii recente i se pun în evidență mai 

mult mizele extraestetice, relevanța socioidentitară emancipatoare progresistă (sau, 

dimpotrivă, conservatoare), modul de a intra în dezbateri culturale marcate încă de se-

chele ideologice și de mentalitate (elitismul, naționalismul, clasismul, antisemitismul, 

misoginismul, homofobia, excesivul revizionism anticomunist).  

Un paradox al Istoriei… a fost deja sesizat chiar de către unii critici care s-au 

raportat mai degrabă complice decât în răspăr cu perspectiva stângii intelectuale 

neomarxiste a lui Iovănel. De pildă, Paul Cernat susține că reușitele acestei sinteze 

sunt de găsit în mare parte în interpretările clasice, lovinescian-călinesciene, și în 

„calitățile critice și istorico-literare tradiționale” (ibidem), expuse în close-

reading-urile nuanțate, valorizante (cum sunt cele asupra textelor cărtăresciene sau, 

în general, cele din secțiunile Evoluția ficțiunii și Evoluția poeziei). La rândul lui, 

antropologul Florin Poenaru sesizează, dinspre zona stângii intelectuale specifică 

platformei CriticAtac, contradicțiile metodei declarat materialiste, dar cu alunecări 

„idealiste”, a lui Iovănel. Ar exista o flagrantă incompatibilitate, după Poenaru, 

între perspectiva materialistă asupra literaturii și „idealismul analizei lovinesciene 

care identifica schimbarea socială la nivelul transformării ideilor”. O investigare 

materialistă a modului de a se produce literatura contemporană ar trebui să discute 

creația în cadrul câmpului literar ca rezultat formal al unui „proces social de 

compoziție”. În schimb, argumentează Poenaru: 

„Volumul rămâne tributar unei perspective lovinesciene idealiste în care operele 
literare (și autorii lor) reprezintă o expresie a epocii lor (climat ideologic, intelectual 

etc.) și care, la rândul lor, contribuie la fixarea și exprimarea trăsăturilor esențiale ale 

acelei epoci. Această presupoziție teoretică este vizibilă în cele mai bune pagini din 

volum, adică atunci când Iovănel scrie despre opera lui Mircea Cărtărescu. E detectabil 

aici același impas ce apare în volumul lui Alex Cistelecan (De la stânga la stânga. 

Lecturi critice în câmpul progresist, Tact, 2019), pe care Iovănel îl citează de mai multe 

ori: deși revendică o abordare materialistă, analiza nu are în vedere procesul de pro-

ducție a textelor (sau, mai bine zis, a lumii sociale, intelectuale și ideologice în care apar 

acele texte), ci accentul pică pe texte ca atare, văzute ca obiecte de sine stătătoare care 

se exprimă pe ele și pe autorii lor” (Poenaru 2021).  

Pe de o parte, Iovănel critică de pe poziții declarat materialiste vechiul idealism 

estetist, elitismul și patrimonialismul istorico-literar, considerându-l astăzi ˗ într-o 

perioadă a abordărilor transnaționaliste și a teoriilor sistemului-lume – vetust și 

inoperant. Dar istoricul literar se plasează într-o zonă metodologică în care sunt 

inevitabile contradicțiile specifice a ceea ce aș numi (pe urmele conceptului de 

„estetism socialist”, făcut celebru la noi de Mircea Martin) un tip de estetism 

postsocialist, în care apar aporiile renunțării la perspectiva autonomismului estetic. 
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Aceste aporii pot fi analizate prin ceea ce Alex Goldiș numea „simptomatologie 

ideologică” – Goldiș și Iovănel o practică deopotrivă, iscodind suspicios opțiunile 

ideologice ale ficțiunilor înseși și ale sistemelor critice. O astfel de simptomato-

logie decantează și prelucrează critic, dar și recuperează noțiuni și forme de inter-

pretare care sunt de fapt hibrizi ideologico-estetici, ca aceștia să poată fi mai apoi 

reintrumentalizați în funcție de orizontul ideologic (sau, pentru a recurge la sintag-

ma lui Fredric Jameson, din The Political Unconscious, în funcție de orizontul 

social și ale sale ideologeme10) la care se raportează analiza literaturii.  

Dacă acceptăm că se poate vorbi despre o „traumă culturală” (vezi Sztompka 

2002), a rupturii de perioada pre-89, este de sesizat un discurs traumatic și în 

spațiul istoriografiei literare de la noi. Ruptura poate fi analizată atât în ceea ce 

privește mecanismele ficționării (reconfigurate în raport cu un context care nu mai 

solicită, de pildă, strategii duale ale ascunderii, eufemizării subversive sau compli-

ce în raport cu ce era cerut de propagandă, acceptat sau respins de cenzură), pre-

cum și în planul modurilor de interpretare, în raport cu abordările estetice și isto-

rico-literare consacrate, cu prezumțiile canonizante specifice instituției criticii de 

dinainte de ’89. Clivajul teoretic, de ideologie a esteticului și a actului critic, este 

urmat de nevoia – probabil autocolonizantă (Kiossev 2008), deși, în acest context, 

acest termen-metaforă, în accepțiunea lui critică, este excesiv – de compensare a 

unui complex identitar, de atenuare a unui decalaj conceptual, metodologic, și de 

preocuparea pentru refacerea relației centru-periferie culturală est-europeană.  

În cadrul dezbaterilor care la noi constituie o cultură a gândirii critice, în ultimii 

ani, se poate remarca, dincolo de logica dihotomică și polemic-beligerantă între es-

tetiștii patrimonialiști, canonizanți, și analiștii ideologizanți, un mod al coexisten-

ței, deopotrivă cu constituirea treptată a ceea ce aș numi un dispozitiv hibrid de in-

terpretare. Există un repertoriu flexibil, de fapt o rețea de noțiuni interdependente, 

ale căror limite, luate în parte, în a interpreta fenomenul literar în legătură cu condi-

ționalitățile lui ideologice, larg culturale, pot fi depășite tocmai prin utilizarea lor 

alternativă, sau complementară câteodată: autonomism estetic, heteronomism, hi-

briditate estetico-ideologică, estetism socialist (sintagmă căreia Mircea Martin i-a 

conferit o deschidere antropologică, dincolo de autonomia esteticului a anilor ’70, de-

semnând prin ea un mod de viață impregnat de estetic), naționalism estetist11, 

                                                      
10 Pentru Fredric Jameson, o ideologemă e parte a aparatului său interpretativ, tripartit (cuprinzând 

trei orizonturi de analiză a literaturii, cel politic, cel social și cel istoric), mai exact această noțiune este 

luată în discuție în cadrul orizontului al doilea, cel social, ca fiind “the smallest intelligible unit of the 

essentially antagonistic collective discourse of the social classes” (Jameson 2002, p. 61).  
11 Pentru fenomenul transformării realismului socialist, în anii ’70, în naționalism estetist, vezi 

Iovănel 2021, p. 96: „Acest naționalism neutralizează sub platforma unui spirit național toate asperitățile 

de care se împiedica vechiul realism socialist [...]. Momentul simbolic al pactului dintre autonomismul 

estetic al foiletoniștilor și naționalismul estetist are loc în 1963, când Liviu Rusu îl recuperează oficial pe 

Maiorescu (până atunci considerat uniform drept reacționar), subliniind aspectele progresiste ale gândirii 

junimistului”. De asemenea, în articolul său despre estetismul socialist, Mircea Martin analizează meca-

nismul prin care, la începutul anilor ’60, se consolidează criteriile unei emulații creatoare în interiorul 



Mize  critice  în  (post)douămiism 

 

 

339 

postcomunism, postcolonialism (Ștefănescu 2013, Băicoianu 2015), autocolonizare 

(Kiossev 2008), dezbatere canonică (Cosmin Borza reface critic, după cum arătam 

mai sus, istoricul pătrunderii acestei dezbateri la noi și al deturnării mizei occidentale 

a bătăliei ideologico-culturale pentru putere și reprezentare identitară), politica iden-

tității (micropolitics), prezentism/istoricism, esențialism (estetic idealist) versus con-

textualism și abordare pragmatică, post-autonomism estetic, critică ideologică, her-

meneutica suspiciunii, noul estetism, postcritică12. 

Dacă esteticul este lărgit printr-o tot mai insistentă recuperare a tribulațiilor sale 

ideologice, ne putem întreba care teorie sau direcție post-teoretică merită să fie cu 

predilecție apropriată și elaborată ca instrumentar conceptual și istorico-literar. Mai 

ales că este improbabil ca decalajul teoretic să fie depășit prin simpla translatare și 

prin branșarea la câteva mode critice și teoretice occidentale. O perspectivă echili-

brată, care să ducă la un pluralism al interpretărilor, ar putea asocia, în dozaje dife-

rite, în funcție de operele și de fenomenele literar-culturale cărora li se aplică, „noul 

estetism” cu critique, cu critica ideologică, a suspiciunii, evitând ca agenda ideolo-

gică (adaug: fie ea și aceea a unui estetism recent, postsocialist) să preseteze și să im-

pună textului sensuri care să-l înserieze și să-i deturneze caracterul particular, „starea 

de contingență” (nu numai textuală, estetică, ci și pe aceea, explicit sau implicit, 

ideologică, legată de contextul social, istoric, economic al apariției ei). 

Pe de o parte, critica „suspicioasă” este departe de a-și fi epuizat resursele de in-

terpretare în sfera studiilor umaniste de la noi. Pe de altă parte, dincolo de voga de 

moment (iar aura de moment a unei teorii, știm, poate să fi și trecut deja, acum 

când vorbim), adoptarea unor poziții „postcritice”, de pildă, ar putea însemna coe-

xistența demersului istoric-restitutiv și reparatoriu cu acela, necesar multă vreme și 

de acum înainte, al școlii suspiciunii. O coexistență care nu e de presupus că va fi 

pașnică, nici nu e nevoie să fie astfel. Fiindcă raportarea perspectivei ideologic 

materialiste la aceea mai degrabă idealistă, patrimonialist-estetică, e adesea ago-

nală, combativ-polemică, iar măsura în care o formulă se arată mai plauzibilă și 

mai necesară decât cealaltă se cere continuu reajustată, redefinită, renegociată. 
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CRITICAL STAKES IN THE YEARS AFTER 2000. 

COEXTENSIVE INTERPRETIVE PERSPECTIVES 

(Abstract) 

 
The essay argues that “suspicious” criticism is far from having exhausted its resources for 

interpretation within the sphere of humanities and especially inasmuch as Romanian literary studies 

are concerned. Yet, beyond its momentary vogue in Western academic writing, the adoption of a 

“post-critical" position could mean the coexistence of a post-theoretical new aestheticism, a restitutive 

and reparative approach, with that of the school of suspicion. A coexistence that is not supposed to be 

peaceful, nor does it need to be. Because the relation of an ideological materialist perspective to the 

rather idealistic, patrimonial-aesthetic one is often combative-polemical, and whether one formula is 

more plausible and necessary than the other is an issue still open for debate, so as to be further 

readjusted, redefined, renegotiated. 

 
Cuvinte-cheie: postcritică, noul estetism, școala suspiciunii, cotitură materialistă, hibriditate 

estetico-ideologică. 

Keywords: postcritique, new aestheticism, the school of suspicion, materialist turn, aesthetic-

ideological hibridity. 
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