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MARIAN VICTOR BUCIU, profesor doctor la Facultatea 
de Litere a Universit ii din Craiova, pred  cursuri de is-
toria literaturii române interbelice, din perioada comunis-
t  i postcomunist , cuprinzând analize i sinteze ale unor 
curente i opere de mare interes artistic. A publicat în re-
viste numeroase cronici, studii i eseuri literare. În volu-
mele Cel lalt Arghezi. Eseu de poetica retoric  a prozei, 
1995, Breban. Eseu despre stratagemele supravie uirii na-
rative, 1996, Ionesco. Eseu despre onto-retorica literaturii, 
1996, E.M. Cioran – Desp r irea continu  a Autorului cel 
R u. Eseu despre onto-retorica Textului cioranian, 1996, 
Onto-retorica lui I.L. Caragiale, 1997, epeneag. Între 
onirism, textualism, postmodernism, 1998, Promptuar. 
Lecturi post-totalitare, 2001, Dieter Schlesak, un maes-
tru german al evaziunii, 2003, Panorama literaturii ro-
mâne din secolul XX, vol. I, Poezia, 2003, Zece prozatori 
exemplari. Perioada interbelic , 2006, autorul practic  
o hermeneutic  personalizat  – onto-retorica –, propu-
nând un instrumentar conceptual propriu, de reorientare 
post-structuralist  i post-deconstruc ionist , în tradi ia 
criticii europene, desf urate riguros asupra  in ei i lim-
bajului textelor literare. Prin aceasta, interpretul d  curs 
unei dialectici interpretative, nuan at  pân  la detaliul i 
rela ia in  nitezimale, având drept scop cunoa terea iden-
tit ii retorice i poetologice a operelor. Prin critica litera-
r , încearc  s  descopere o cunoa tere „din urm ”, lucid  
i p trunz toare, analitic , sintetic , evaluativ  (cano-

nic , ierarhizatoare) a literaturii, în limite con-textuale 
concentrice, clar precizate, de la individual la categorial 
i universal.

La Editura Ideea European  a publicat E.M. Cioran – 
Desp r irea continu  a Autorului cel R u, edi ia a doua, 
2005, Zece prozatori exemplari. Perioada interbelic , 
2006.



ARGUMENT

Prezentul volum reediteaz , la ini iativa 
i cu un titlu propus de editoarea i scriitoa-

rea Aura Christi, c reia îi readuc mul umiri, 
Zece prozatori exemplari. Perioada interbelic  
(Ed. Ideea European , 2006) i Zece prozatori 
exemplari. Perioada comunist  (Ed. Euro Press 
Group, 2007). Acestea se propun, în fapt, drept 
capitole dintr-o Panoram  a literaturii române 
în secolul XX, din care au fost publicate primele 
dou  volume. Am f cut anterior unele preciz ri. 
Pe unele le reiau aici pentru necesitatea lor. 

Privitor la referin ele critice, men ionez c  
ele apar în text. Am explicat la primele edi ii di-
 cult ile selec iei i sensul restrângerii la nu-

mai 10 autori pentru  ecare jum tate de veac, 
cifra devenind pretextual  în sumarul c r ii din 
2007. Nici istoria general , dar mai cu seam  
istoria literar , nu se repet . Mai curând se dis-
perseaz  i se contrazice. Continuitatea artisti-
c , îns , izbute te s  se armonizeze cu discon-
tinuitatea. Liantul puternic r mâne, desigur, 
acela axiologic. Exemplaritatea prozatorilor are 
în vedere valoarea performativ  ori canonic . 
Ea nu se refer  la toate scrierilor unui proza-
tor. Regula atrage excep ia: nu toate scrierile 
se constituie în oper , în sensul exemplarit ii. 



Dincolo de particulariz ri sau conjuncturi isto-
rice, situa ia apare similar  în toate literaturile 
care, prin comuniune estetic , alc tuiesc ceea 
ce numim literatur  universal . 

M  aplec critic spre o literatur  înc  insu-
 cient cunoscut , marcat  în ultimele decenii 
i de obsesia sau complexul Premiului Nobel. 

Atitudinea noastr  comun   brileaz  excesiv de 
relativizant sau absolutizant, încercând s  de-
vin  ac ionar  i s  provoace reac iuni într-un 
domeniu artistic universal, cu suport multiling-
vistic. R mân la convingerea c  exemplaritatea 
este efectul straniet ii privit  ca insolit  fami-
liaritate. Testez, cum am mai spus, fondul au-
tohton i forma universal , în epica româneas-
c  din secolul XX, eviden iind experimentului 
substan ial, în m sura în care se integreaz  în 
– i face sau încearc  diferen a de – epica oc-
cidental . Dincolo de valoarea intrinsec , prin 
traducere merituoas  i meritat , se va ar ta 
c  literatura român , chiar i prin proz , vine 
într-un (de)mers  resc, de vie comunicare, spre 
doritul i hulitul Premiu Nobel…
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I. Zece prozatori exemplari

Perioada interbelic



PRECIZ RI

Încep cu acelea referitoare la titlu. Zece este 
o cifr  aleas  – cum s-a constatat, frecvent – 
pentru impactul elocven ei ei. Iar cali  cativul 
„exemplari” trebuie luat ca un indicator al va-
lorii de ansamblu. Selec ia procustian  poate 
 , în concret, amendabil . M  gândesc repede 

la absen a unui prozator ca G. Ibr ileanu, prin 
unicul s u roman, Adela. Unul i foarte bun! 
Prin compara ie cu acest caz, situa ia autorilor 
prezen i aici este mult mai problematic . Nu 
toat  proza lor este marcat  de exemplaritate. 
Sau s  lu m în seam  i exemplaritatea nega-
tiv , i aceasta reprezentat , uneori în mostre 
monstruoase (Mitrea Cocor de M. Sadoveanu), 
la unii dintre „marii” no tri prozatori inter-
belici? În absolut, altfel, n-am avea prozatori 
exemplari. Dar nici prozatorii cunoscu i în mod 
universal nu sunt lipsi i de inegalitatea cu ei 
în i i. (Nu se zice c  i Homer mai adoarme, 
uneori?) Ar trebui discutate limitele acestei di-
feren e. E poate imposibil s  g se ti între „uni-
versali” echivalentul unui autor care semneaz  
cu aceea i mân , s  spunem, Creanga de aur i, 
reiau exemplul, Mitrea Cocor. 

Cu privire la con inutul propriu-zis, s  no-
tez c  articolele fac parte dintr-o Panoram  a 
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literaturii române în secolul XX, volumul al doi-
lea, Proza, aproape de  nitivat; unele, cele des-
pre Arghezi i Urmuz, vor   acolo prescurtate. 
Cel dintâi volum al Panoramei, Poezia, a ap rut 
la Editura Scrisul Românesc în 2003. Articolul 
despre Arghezi reia, în cea mai mare m su-
r , fragmente, u or reprelucrate, din Cel lalt 
Arghezi. Eseu de poetica retoric  a prozei, 1995. 
Modi  c rile privesc foarte pu in redactarea, ele 
constau în alegerea fragmentelor i reducerea 
citatelor.

Bibliogra  a critic  poate   descoperit  în 
paginile volumului. Unele sugestii de lectur  
r mân, poate, mai mult implicite decât explici-
te. Nu revendic, prin urmare, decât o personali-
zare relativ  a interpret rii. i când spun asta 
m  refer chiar i la metoda de lucru, care m-a 
urm rit i în alte volume critice.

Cartea apare din ini iativa Editurii Ideea 
European , în special a poetei, prozatoarei i 
eseistei Aura Christi, i a editorului Andrei 
Potlog. Le mul umesc tuturor. 


