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Relația dintre filosofie și literatură, privită prin prisma celei dintâi, a constituit 

obiectul multor dezbateri. S-a vorbit despre începuturile literar-artistice ale filo-

sofiei în genere, despre o posibilă diviziune a acesteia într-una științifică și una 

artistică sau despre „literaturocentrismul” filosofiei românești, numit astfel de Ion 

Ianoși, în consens cu tendința actuală de asimilare a speculației metafizice genului 

literar1. În sens invers, dinspre literatură către filosofie, s-a discutat mai ales în 

sfera criticii literare cu referire la condițiile de posibilitate ale metodei filosofice în 

critică. Tradițiile acestei probleme sunt cunoscute și reprezintă unul din punctele de 

convergență timpurie a celor două domenii, ilustrate deopotrivă de critici literari și 

de filosofi. G. Călinescu, de pildă, se pronunță constant pentru necesitatea unei cul-

turi filosofice a criticului, în vreme ce Lucian Blaga, de pe poziția gânditorului, 

pledează în favoarea unei critici „de gust” dublate de o perspectivă filosofică echi-

valentă cu „un spor, în larg și în adâncime, a conștiinței și a existenței umane ca 

atare” (Blaga 1972, p. 57). 

În același spirit se vor pronunța și alți critici și teoreticieni, ca N. Tertulian, Tudor 

Vianu, Ion Ianoși, Al. Tănase, Mircea Martin, Adrian Marino sau Florin Mihăilescu. 

O anume meditație filosofică este implicită actului critic, ce utilizează criterii, prin-

cipii și concepte în vederea unei cunoașteri eliberate de stigmatul gradului secund. 

Însăși preocuparea criticii, mai ales în perioada modernă, de a se întreba despre ea 

însăși „trădează, de fapt, așa cum argumentează Adrian Marino, cea mai înaltă ten-

siune filosofică posibilă, întrucât merge direct la esență, la ontologie” (Marino 

2010, p. 17). Amplei demonstrații a teoreticianului în favoarea interferenței dintre 

critica literară și filosofie i se alătură, printre multe alte considerații similare în 

acest sens, formularea sintetică a lui Mircea Martin, în dialog cu viziunea „Noii 

Critici”: „înainte de a fi «un discurs despre un alt discurs»”, critica este „un mod de 

a gândi despre un alt mod de a gândi. Opera de artă „conține o filosofie latentă”, 

astfel că „alianța dintre critică și filosofie este atât de necesară și evidentă încât 

pare aproape o tautologie termenul de «critică filosofică»”(Martin 1976, p. 333).  

Ambii teoreticieni au în vedere atât beneficiile, cât și riscurile unei excesive 

apropieri a celor două sfere în practica judecății literare, alăturându-se parțial și 

vocilor, nu puține la număr, care se pronunță împotriva imixtiunii disciplinelor. 

Adrian Marino observă, de pildă, că spiritele filosofice au în general un slab sen-

timent al artei, fiind înclinate să vadă în literatură doar un vehicul al ideilor și să 

                                                      
1 Sunt semnificative în acest sens mai multe studii: vezi Ianoși 1996, Liiceanu 1998 sau Codoban 

2005.  
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abordeze de o manieră abstractă, categorială, conceptuală realitatea sensibilă a ope-

rei (Marino 2010, p. 20‒21). Obiecții similare ridică și Mircea Martin: critica 

literară revendicată de la un sistem filosofic va fi înclinată către un „spirit de geo-

metrie” acolo unde e nevoie de un „spirit de finețe”, transformând, fără voie, opera 

într-o „schemă intelectuală”. La aceasta s-ar mai adăuga și apetența filosofului 

pentru absolutizare sau negație pasionată (Martin 1976, p. 334‒335). 

Cel puțin tendințele către absolutizare și negație pasionată sunt confirmate pe 

deplin de critica literară practicată de reprezentanții cei mai importanți ai tinerei 

generații interbelice, Mircea Eliade, Constantin Noica și Cioran, care practică în 

mod programatic un anume tip de filosofie, literaturizantă, și un anume tip de cri-

tică, filosofantă. Cu „spirit de geometrie” Mircea Vulcănescu îi numește, pe urmele 

lui Nae Ionescu, filosofi „pur și simplu”, care filosofează pentru că nu pot face 

altfel, sub impulsul clasicei mirări, în opoziție cu așa-numiții „pedagogi sociali”, 

practicanți ai filosofiei politice, și cu profesorii de filosofie, emblematici pentru 

perioada noastră junimistă. Expresia caracteristică filosofului „pur și simplu” ar fi 

tocmai caracterul subiectiv, pasionat și artistic al scrisului său, adecvat nu sub 

formă de tratat sau de curs, ci ca eseu (Vulcănescu 2005, p. 293). 

În actul mirării, filosoful „pur și simplu” surprinde lumea în totalitatea ei, sub 

toate manifestările sale, abolind fără ezitare frontiera dintre real și imaginar. Con-

ceptul de „real”, abordat sub semnul autenticității, se află chiar în centrul reflecției 

filosofiei „pur și simplu”. Imediat alături, cel de personalitate, ce se cere descifrată 

și exploatată în esența sa intimă, prin confruntarea cu multiplele ei determinante, 

din nou reale sau posibile. Lumea literaturii nu este distinctă de lumea perceptibilă 

prin simțuri pentru filosoful mirării și, de aceea, critica sa tinde a se dizolva într-un 

discurs general despre lume, un discurs impregnat de ideile și, mai ales, de expe-

riențele personale ale gânditorului, inevitabil înclinat către absolutizare sau negație 

pasionată. Genul cultivat nu este critica literară „pur și simplu”, ci deopotrivă mai 

mult și mai puțin decât aceasta. Este vorba fie de un subgen ilustrat prin tablete, 

note, însemnări informative, fie de un supragen alunecând înspre filosofia culturii 

sau a artei, dacă nu chiar în domeniul speculației metafizice. Rareori filosoful evo-

cat de Mircea Vulcănescu citește „pur și simplu” literatură, departe de propriile 

convingeri, obiectiv, neangajat, nepasionat. Rareori, în afara cazurilor când se rezu-

mă la note de lectură, are în vedere „simpla” analiză a textului, fără a-și exprima 

admirația înfocată ori negația vizând adesea pamfletul și fără a-și deconspira 

modelele sau antimodelele. Adeptul filosofiei ca mărturisire lirică, așa cum o con-

cepe Nae Ionescu, este, într-adevăr, tentat a subsuma valorile artistice ale operei 

propriilor sale valori teoretice. Cronica literară devine o cronică a ideilor ramificată 

în domenii conexe dintre cele mai diverse: istorie, sociologie, antropologie, politi-

că, mistică etc. De altfel, unii filosofi, precum Lucian Blaga, nutresc convingerea 

că „în nimic nu e posibilă așa de mult împreunarea într-un tot organic a tuturor 

ramurilor de cultură ca tocmai în critică” (Blaga 1989, p. 132).  

Cu toate acestea, predilecția pentru teorie angajează un limbaj plastic, artistic în 

cel mai înalt grad, sensibil la nuanțe și la inflexiuni lirice. De altfel, metoda critică 
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a filosofului este de obicei impresionistă, iar teoria filosofică infuză, mai mult sau 

mai puțin ascunsă în spatele reflecției literare, nu se revendică nici ea de la gân-

direa sistematică, ci rămâne, în stilul romanticilor, simplă fulgurație. Sistemul filo-

sofic din fundalul judecății literare este el însuși un antisistem, o critică „artistică” 

la adresa filosofiei de școală, a celei istorice sau politice. Nu este, deci, de mirare 

că aceeași apetență pentru negație este vizibilă și în critica sau în cronica literară, 

care insistă, la rândul său, să fie o anticritică sau o anticronică literară.  

Dacă filosofii „pur și simplu” au vocația literaturii aproape că nu mai constituie 

o întrebare, dată fiind receptarea preponderent literară a celor mai mulți, în ciuda 

rezervelor formulate de unii dintre ei cu emfază față de literatură. Din perspectiva 

acestei receptări, mai degrabă vocația lor filosofică s-ar putea pune sub semnul 

întrebării, mai ales că ei înșiși se declară în aceeași măsură nu doar antiscriitori, ci 

și antifilosofi. Chiar și atunci când n-o fac, receptarea operei lor poartă, și nu 

într-un mod flatant, semnele interferenței literaturii cu filosofia. Gândirea lui 

Lucian Blaga, de pildă, neasimilată filosofiei „pur și simplu”, este privită în epocă 

de către G. Călinescu ca operă a unui poet liric, lipsit de „idei generale” (Călinescu 

1982, p. 951), în timp ce Poemele luminii par „pătate de considerații filosofice și de 

un nietzscheanism zgomotos” (ibidem, p. 876).  

Imixtiunea genurilor, dezicerea de o unică vocație ordonatoare, pasiunea pole-

mică sunt caracteristice vremurilor în care se afirmă filosofii artiști ai generației 

„noi”. Însuși G. Călinescu își va mărturisi, într-o notație mult mai târzie, sentimen-

tul de a se afla într-o „confuzie de genuri”, de a fi trișat visând pe marginea tex-

telor, compunând peisaj ori portret, în timp ce practica critica literară care îi displace 

congenital (Călinescu 1972, p. 22). Mulți dintre scriitorii interbelici se declară de-a 

dreptul dezgustați de literatură. Nu este, deci, surprinzător dacă un gânditor ca 

Cioran se simte un fals scriitor și un fals filosof, rătăcit în lumea literelor doar din 

neputința de a ucide. „Literatura e a nebunilor, nu a noastră”, va declama și 

Constantin Noica, în titlul unui articol (Noica 1996a), fără a conteni să denunțe în 

alte texte din aceeași perioadă fatuitatea și chiar răul produs de literatură. Pentru 

adeptul spiritului de geometrie și al culturii de performanță, literatura nu poate fi 

decât un păcat față de gând. Îndemnul său persistent este de a evita pericolul 

literaturii ca expresie a contingentului, a devenirii, a relativului, altfel spus, a dez-

ordinii existențiale opuse lumii spiritului. Cel puțin în această privință, filosoful 

Noica se întâlnește cu nefilosoful și nefilologul Cioran, cititor neobosit și în aceeași 

măsură convins că reflecția asupra literaturii este dăunătoare vieții spiritului. Un 

filosof „pur și simplu”, așa cum se dorește a fi Noica, și un nefilosof, cum se defi-

nește Cioran, se întâlnesc, așadar, nu doar prin similitudinea considerațiilor împo-

triva literaturii, ci și prin receptarea preponderent literară de care se bucură atât în 

contemporaneitate, cât și mai târziu.  

Un critic acerb al literaturii este însă și scriitorul Mircea Eliade, personalitate 

culturală duală încă de la debut. Literatura îi pare insuficientă, impură, capabilă să 

satisfacă doar o cultură mediocră, lipsită de „obsesii spirituale, de viziuni largi, 

luminoase” (Eliade 1990, p. 46). Criticul literar îi pare un scriitor insuficient dez-
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voltat, iar filologia – o disciplină inferioară în ordinea valorilor. Toate aceste idei 

sunt însă exprimate, la fel ca în cazul lui Noica, în cronicile literare pe care ambii le 

publică fără parcimonie în primii ani ai carierei lor de filosofi, neuitând să se de-

zică sporadic de calitatea de critici propriu-ziși. Rămâne o întrebare de ce, în aceste 

condiții, pătrund filosofii într-un domeniu pe care par să-l deteste, socotindu-l facil, 

opus propriilor interese și chiar dăunător.  

Pentru filosofii „pur și simplu” cronica literară pare a fi în primul rând un exer-

cițiu al scrisului și un bun pretext de a-și exersa apetența timpurie pentru negație. 

Prin literatură ei pătrund în lumea mare a filosofiei, de multe ori pentru a le nega pe 

ambele. Propriile „antisisteme” filosofice prind contur și se dezvoltă prin intermediul 

acestor negații înzestrate, în cele din urmă, cu valențe afirmative. Prin negarea lite-

raturii Noica reprobă planul imediatului, al devenirii, Cioran ‒ pe cel al realului, al 

creației în genere, Eliade ‒ așa-numita „tradiție”, pentru a oferi în loc alternativa 

proprie. Într-o cronică literară consacrată lui Gib I. Mihăescu, Eliade aplică conceptul 

de autenticitate (Eliade 2003, p. 126‒129); în alte texte critice, chiar polemice, pre-

cum cele îndreptate împotriva lui Tudor Arghezi sau a lui Paul Zarifopol, comen-

tează pe marginea ideilor noii generații. La rândul său, Constantin Noica critică în 

cronicile sale de început lipsa unei problematici serioase în cultura noastră, „lăută-

rismul”, scrisul formal, literatura profesionistă, excesele moderniste, dar și pe cele 

tradiționaliste, poezia, proza, critica, împreună cu filosofia epocii, toate aflate, în opi-

nia sa, sub semnul nesemnificativului, în așteptarea unui reviriment al spiritului de 

geometrie pentru care pledează întreaga sa gândire. Printre scriitorii cei mai deza-

vuați de Noica se numără Tudor Arghezi, Adrian Maniu, Ion Minulescu, Mihail 

Dragomirescu, Nichifor Crainic, Geo Bogza, Camil Petrescu, iar printre cei mai pre-

țuiți – Lucian Blaga, Cezar Petrescu, dar și G. Bacovia, Al. Brătescu-Voinești, 

Mircea Eliade, Mateiu Caragiale, Ion Barbu, Cioran, Al. Philippide și, firește, 

Eminescu. Nici Mircea Eliade, nici Constantin Noica, pentru a nu mai vorbi de 

Cioran, în notele sale de lectură, nu evită judecățile tranșante și nu ezită a se situa în 

afara curentului. Cel dintâi, de pildă, scrie veritabile pamflete împotriva lui Tudor 

Arghezi, Ion Minulescu sau Paul Zarifopol, nepregetând să-l plaseze pe „ursuzul” 

autor al Cuvintelor potrivite, aproape nule din punct de vedere literar, în opinia sa, în 

antiteză cu versurile lui Haig Acterian și cu „originalitatea de un tragic sadism” a 

unei schițe semnate de el însuși (ibidem, p. 322). 

Chiar dacă filosoful „pur și simplu” nu dă dovadă întotdeauna de un gust literar 

infailibil, critica sa, pregnant subiectivă, impresionistă, denotă inteligență asocia-

tivă, rafinament teoretic și mult talent expresiv. Exercițiile de admirație ale lui 

Cioran sunt adevărate bijuterii literare, eseurile consacrate de Noica, fie și cu 

jumătate de inimă, literaturii lui Mircea Eliade sunt de o virtuozitate remarcabilă, în 

timp ce șeful noii generații pare a excela în arta divagatorie a eseului. Cu toții sunt 

cititori pasionați, în special ai marilor autori: Dante, Shakespeare, Goethe, 

Dostoievski. În literatură, la fel ca în filosofie, nu se mulțumesc cu puțin. Literatura 

în sine le pare mult în ordinea ideilor și puțin ca îndeletnicire. Dintre genurile lite-

rare, preferă poezia, căreia îi consacră pagini ce par desprinse din estetica roman-



Magda  Wächter 

 

 

400 

tică sau mistică. Aici, nici chiar Cioran nu face excepție. În comentariul literar sunt 

înclinați către portret, deseori trișând și visând pe marginea textelor, asemenea lui 

G. Călinescu. În timp ce analizează un text, rareori rămân acasă, mereu mai atenți 

la împrejurimi, la contexte, decât la informația istorico-literară sau la critica pro-

priu-zisă. Teoria, insinuată vag, apoi din ce în ce mai amplu, tinde să absoarbă 

întregul discurs și să-l plaseze dincolo de planul mărunt al contingențelor atribuit 

literaturii. 

Acest plan mărunt își ia însă revanșa în practica jurnalului pe care îl cultivă cu 

toții, unul din genurile „artistice” ale filosofiei, așa cum îl numește Gabriel 

Liiceanu (Liiceanu 1998, p. 63), la frontiera dintre discursul literar și cel filosofic. 

Iar jurnalul nu este singura specie literară încercată de cei trei filosofi. Constantin 

Noica, gânditorul încredințat de lipsa de transcendent a artei, își începe cariera 

publicistică cu poezie, în revista liceului, iar mai târziu, în anii 1930, traduce 

romane. Cioran, cel înclinat a crede, la fel ca Nietzsche, că literatura este un infern, 

un blestem, mărturisește a fi încercat să scrie proză, din păcate fără succes (Sorescu 

1998, p. 313). Cât despre Mircea Eliade, romancierului convins de insuficiența 

literaturii îi va lua locul filosoful ce susține demnitatea metafizică a artei, rolul ei 

privilegiat în ordinea cunoașterii. Până și Cioran va concede în „exercițiile” sale de 

admirație că adevărata creație nu este cea filosofică, ci arta, singura capabilă a 

imita pe Dumnezeu sau chiar a i se substitui. Mai puțin concesiv, Noica își va 

nuanța și el pe parcurs punctul de vedere inițial. Literatura va rămâne, în opinia sa, 

o pierdere de timp, dar nu una oarecare, ci „dintre marile pierderi de timp care pot 

fi și un câștig” (Noica 1990, p. 85).  

Această acceptarea a literaturii, mai mult sau mai puțin elogioasă, survine chiar 

prin intermediul ei, în cazul lui Mircea Eliade, prin discursuri împotriva sa, la 

Constantin Noica și prin drumul paralel al „aliteraturii” la Cioran. În final, toate 

cele trei cazuri confirmă deopotrivă deschiderea criticii literare către variante pe cât 

de impure, pe atât de agreabile la lectură și înclinația tot mai evidentă a filosofiei 

către discursul artistic. 
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(Abstract) 

 
The relationship between philosophy and literary criticism has been the object of many debates. A 

certain philosophical meditation is inherent in the critical act, which makes use of criteria, principles 

and concepts, and ultimately reflects on its own significance in an ontological manner. The alliance 

between the two disciplines is highly illustrated by the literary criticism practiced by some of the 

Romanian philosophers belonging to the interwar “new generation”, such as Mircea Eliade, 
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impressionism, artistic expression, predilection for theory and speculative interpretation, as well as 

polemic propensity, in consonance with their philosophical thinking. The main result of the dialogue 

between these two cultural fields, as illustrated by the philosophers mentioned above, resides in a 

double expansion: that of literary criticism towards the theory of ideas and that of philosophy into the 

sphere of art. 
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