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Marian Victor Buciu (n. la 4 februarie 1954 în comuna N. 
Titulescu din jude ul Olt) este profesor universitar la Facultatea de Litere 
a Universit ii din Craiova, unde pred  cursuri de literatura român . 
Membru al Uniunii Scriitorilor din România din anul 1993. Corespondent 
i colaborator al revistei Seine et Danube, Paris, 2003-2005. A publicat 

aproape 600 de articole critice. Prezent cu 18 publica ii în volume colec-
tive, dintre care 10 în str in tate, în Fran a i Germania. A participat la 
mai multe simpozioane i colocvii, unele interna ionale, în Germania i 
Fran a. Unele volume critice ale sale sunt citate i comentate în reviste 
i c r i ori în teze de doctorat din Fran a, Germania, Spania, Grecia, 

Ungaria, Polonia, Cehia, SUA, Canada. Cartea despre Dieter Schlesak a 
ap rut într-o larg  propor ie în: Die Welt als Text in Zeiten von Diktatur 
und Exil, în Sprachheimat. Zum Werk von Dieter Schlesak in Zeiten von 
Diktatur und Exil, GGR-Beiträge zur Germanistik-24, Jürgen Egyptien, 
George Gutu, Wolfgang Schlot, Maria Irod (Hrsg.), Editura Universit ii 
din Bucure ti-Pop Verlag, Bucure ti-Ludwigsburg, Germania, 2009, i 
în: Edda Binder-Iijima, Romani a Constantinescu, Edgar Radke, Olivia 
Spiridon (Hrsgg.), Gedächtnis der Literatur. Eirinnerungskulturen in 
den südosteuropäischen Ländern nach 1989. Rumänien im Blickfeld, Pop 
Verlag, Ludwigsburg, 2010. 

C r i publicate: Proz : Concediu f r  plat , roman, 1980; Pe 
sc ri, deasupra lumii, proz  scurt , 1987. 

Critic  i istorie literar , eseu: Cel lalt Arghezi. Eseu de poetic  
retoric  a prozei, 1995; edi ia a II-a, 2008; Breban. Eseu despre strata-
gemele supravie uirii narative, 1996; Ionesco. Eseu despre onto-retorica 
literaturii, 1996; edi ia a II-a, 2007; E. M. Cioran - Desp r irea continu  
a Autorului cel R u. Eseu despre onto-retorica Textului cioranian, 1996; 
edi ia a II-a, 2005; Onto-retorica lui I. L. Caragiale, 1997; epeneag. Între 
onirism, textualism, postmodernism, 1998; Promptuar. Lecturi post-to-
talitare, 2001; Animale bolnave de N. Breban, 2002; Dieter Schlesak, 
un maestru german al evaziunii, eseu critic, 2003; edi ia a II-a, 2007; 
Panorama literaturii române în secolul XX. 1 Poezia, 2003; Zece prozatori 
exemplari. Perioada interbelic , 2006; Zece prozatori exemplari. Perioada 
comunist , 2007; Voin a i puterea de crea ie. Opera lui Nicolae Breban, 
2009; Panorama literaturii române în secolul XX. 2 Proza (Partea întâi), 
2009; 10 + 10 prozatori exemplari nominaliza i la Nobel, 2010; Panorama 
literaturii române în secolul XX. 3 Proza (Partea a doua), 2010. A îngrijit 
i prefa at volumul L. Dimov, D. epeneag, Onirismul estetic, Ed. Curtea 

Veche, 2007. 
 Premii: 1978: Premiul pentru debut în proz , al Editurii Albatros, 

cu romanul Concediu f r  plat  (ap rut în 1980, întârziere datorat  
rezisten ei la cenzur ). 1991: Premiul pentru critic  literar  al revis-
tei „Ramuri”. 1995: Premiul Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din 
România, pentru volumul Cel lalt Arghezi. Eseu de poetica retoric  a 
prozei. 2001: Premiul Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, 
pentru Promptuar. 2007: Premiul revistei „Scrisul Românesc” pentru 
Panorama literaturii române în secolul XX. 1 Poezia. 2010: Premiul re-
vistei Contemporanul. Ideea European .



Moto: 

„Nu ador s   u contrazis. 
Decât, cel mult, de c tre mine în-
sumi. M  hr nesc îns  intelectu-
al din contrazicerile altora.” 

(Via  i c r i. Amintirile 
unui cititor de curs  lung , Ed. 
Paralela 45, p. 409)



I. 
INTRODUCERE

BIOGRAFIA. Nu intru, scriind aceast  carte, în via a 
criticului N. Manolescu. Nici nu-i calc pe urme. Unele nu-s 
pierdute. Ultima imagine de sine o las  chiar acum, în in-
terviul1 înregistrat în 24 septembrie 2009 de I. B. Lefter, în 
prezen a aproape fantomatic  a editorului C lin Vlasie.2 

Subiectul, vreau s  spun criticul septuagenar, este me-
reu vioi i s ritor, cu mintea, cu memoria, de la una la alta. 
„Anchetatorul” este binevoitor, pu in deta at ideologic-ge-
nera ional. Deseori, „anchetatul” doar se preface a-l ascul-
ta. „Pup tur ” – ca s  vorbim într-un stil caragialesc-opt-
zecist – continu , la întâlnirea lor direct . Mu c tura e 
inclus , dar rar ; mai ferm , de i la suprafa , a optzecis-
tului. Septuagenarul nu e, nu o ascunde, entuziasmat de 
genera ia cea mai nou, dou miist . Cu optzeci tii, la care îi 
anexeaz  i pe nou zeci ti, se arat  prevenitor i (re)selec-
tiv, dar lucreaz  cu memoria biogra  c-afectiv , mai pu in 
cu judecata critic . Revedem  lmul unei vie i deja cunos-
cute. Copil ria, familia, r zboiul. O boal  grav , „crup dif-
teric”, sc parea de la moarte. Sibiu i Rm. Vâlcea. coala, 
unde e favorizat de dasc li, colegi ai p rin ilor. Arestarea 
acestora i schimbarea numelui în Apolzan, copilul  ind 
în  at de bunicul dinspre mam . Eliminarea din Facultatea 

1 Ad ugat de I. B. Lefter la ceea ce chiar el numise „o cantitate 
industrial  de interviuri” (Cel mai important critic român al celei 
de-a doua jum t i a secolului XX, în Familia, nr. 11-12, 1999).

2 Nicolae Manolescu – 70, Ed. Paralela 45, 2009.
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de Filologie (1958-1959, pentru omisiune din dosar: ascun-
sese condamnarea p rin ilor. Teama lui Mircea Martin (el 
o va nega într-un articol din România literar ) de a   v -
zu i împreun . Memorie complicat : în ordine cauzal , (ne)
întâmpl toare, iar din perspectiv   nalist , (in)voluntar . 
Septuagenarul se-ntoarce la copilul care redacteaz  revis-
te de cas , unde- i cite te unele produc ii. Scrie pasti e 
dup  Co buc, Alecsandri, J. Verne. Februarie 1962, exa-
menul cu omul providen ial, misionar al partidului-stat, 
în Universitate i presa cultural , G. Iva cu. Reparti ie 
refuzat  la liceul din Fete ti i Institutul din Tg. Mure , 
fapt permis prin protec ie (G. Iva cu, A. O etea, I. Iliescu). 
Naveta, între1961-1968, la Câmpina, unde e c s torit.

Debutul în Via a Româneasc , nr. 7, 1961: „m-a împins 
O etea de la spate”3. Ideea asta cu hazardul necesar sau 
deux ex machina, care l-a dus pân  la divinizare. Cine va 
spune primul „divinul” Manolescu, a a cum a spus E. Barbu 
despre C linescu? Redebutul notat tot în aceste memorii 
din urm : Contemporanul din 16 martie 1962. Doctoratul, 
cu observa iile asupra tezei despre Maiorescu, incorecte ale 
lui Ov. Papadima, corecte ale lui L. Rusu. Ie iri din ar . 
În 1967, vizita la Heidegger cu M. Sorescu i I. Alexandru, 
prin Paul Miron. Tot atunci, prima oar  la Paris. Numele 
de cod Ladima, n it de Virgil Ierunca. M. Lovinescu para-
lizat  f r  a   tiut când a murit V. Ierunca, amu it în ul-
timul lui timp de via . Polonia în anul istoric i providen-
ial 1981. În acela i an, pa aport refuzat, apoi eliberat cu 

anul gre it al na terii. În S.U.A. Memoriul c tre autorit i. 
Vorba neînf ptuit  a Elenei Ceau escu de a-l elimina din 
Universitate i a-l trimite profesor la Tulcea. Urm rit de 
Securitate chiar la Facultate. Autodiscreditarea ca memo-
rialist, ca s  nu în elegem de ce mai scrie: „Am fost de când 
m  tiu un martor prost.”4 Con tiin a aproape morome i-
an  dezv luie bilan ul carierei de critic: „Am publicat do-
u zeci de c r i (…) exprimând cât de liber am putut unele 
convingeri i idei”.5 Autocritic -n text: „amintiri sumare”6, 

3 Nicolae Manolescu – 70, Ed. Paralela 45, 2009, p. 43.
4 Via  i c r i. Amintirile unui cititor de curs  lung , Ed. 

Paralela 45, 2009, p. 344.
5 Idem, p. 397.
6 Idem, p. 407.
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neintrospectiv, memorie slab , în elare în privin a altora. 
Autoportret: imaginativ apoi abstract, teoretician-practici-
an schimb tor, lene  cu datoria muncii, a scrisului, termin  
ce începe, „Am min it aproape exclusiv prin omisiune.”, ra-
ionalist atras de neîn elesuri, „am fost atras de stoicism”7, 

„Sunt constant i deopotriv  umoral.”, „uit greu ceea ce-mi 
displace”8, sensul optimist al vie ii („Fericirea e o pl cere 
intens  i total …”9). So iile A., D., I., M., alt  I. „A nu m  
putea devota a fost marele meu handicap în iubire.”10

Felii ori f râme biogra  ce ap ruser  i în Cititul 
i scrisul11, unde promitea: „În nici un caz nu voi scrie o 

autobiogra  e.”12 Despre familie? Bunicii s i sunt s raci. 
De la tat  mo tene te un defect-calitate, naivitatea. „Am 
mo tenit de la tata o bun  credin  absolut …”13. Nu în-
eal , se las  în elat. Linia oltean , a mamei, urc  chiar 

din jude ul Olt: Bal , Obâr ia (Rotunda), Dobriceni. Social, 
e superioar , cu o  eri, magistra i, proprietari de p mânt, 
arenda i, func ionari. Cea transilv nean , a tat lui, care se 
ocupa cu p storitul, vine de la Sibiel. De la bunic i tat  i se 
trage „caren a liric  a scrisului meu”14. Psihologic, ambele 
linii n-au fermitate spectacular . „ i ironicii, i sentimen-
talii din neamul meu au fost oameni în general re inu i.”15 
A  m c  arestarea, de c tre autorit ile comuniste, a p -
rin ilor, p strat  vie în memoria copilului, l-a sustras edu-
ca iei monoideologice, altfel putea   marcat literar de ea 
i ajungea „poet o  cial”16. Dar n-a fost marcat, totu i, în 

nu pu ine articole pân  în 1965 i în sinteza proletcultist  
scris  împreun  cu D. Micu, având i o traducere german ? 
Copilul are o imagina ie onomastic  neastâmp rat  i î i 
reboteaz  toate rudele. Descoper  lectura la bunicii olteni 
de la Râmnicu-Vîlcea, unde tr ia i o str m tu , în a c rei 

7 Idem, p. 408.
8 Idem, p. 409.
9 Idem, p. 411.
10 Idem, p. 412.
11 Ed. Polirom, 2002.
12 Op. cit., p. 90.
13 Idem, p. 19.
14 Idem, p. 140.
15 Idem, p. 137.
16 Idem, p. 39.
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camer  era o bibliotec . Încearc  s - i aminteasc  ceva din 
acele c r i. O surs  de nelini te e pentru el apa. Se teme 
de ap , de i e n scut în zodie de foc. O surs  de bucurie e 
lemnul: „lemnul m-a fascinat întotdeauna”17. Se crede om 
de munte, unde are nevoie s  se-ntoarc  mereu. În Teme 
se va recunoa te un or ean. Copilul care face reviste (aici 
recenzeaz , pe la 13-14 ani, Istoria literaturii române de 
la origini pân  în prezent) pentru familie este elevul pa-
sionat de folclor i istorie. S n tatea îi e bun , dac  tre-
cem peste extirparea amigdalelor i „crupul difteric” ame-
nin tor cu moartea, un accident de parcurs f r  urm ri. 
Acas , se urc  într-un nuc uria , pe drumul la coal  î i 
ascunde uneori ghiozdanul în buruieni. P rin ii s i  ind 
profesori, are i o via  de elev norocoas . Studentul e o 
 re timid . Indiferent de vârst , î i apare sie i ca „o  re 

pozitiv .” Ra ional , rece, stoic , indiferent , s-ar deduce 
din aceea c  „N-am nici o în elegere pentru neputincio i, 
abulici, inadapta i.”18 

DESPRE PROPRIILE C R I. N. Manolescu a m r-
turisit c  i-a scris c r ile impunându- i pariuri sau riscuri, 
dintr-o credin  în hazardul care devine necesar. N-a vrut 
s  mearg  la câ tig u or, a riscat pierderi grele. Pe scurt: 
a practicat scrisul ca autoprovocare: „m-am sim it provocat 
de autori, de opere sau de genuri literare care nu intrau 
neap rat în preferin ele mele”19. A  putea gândi acela i 
lucru scriind aceast  carte despre N. Manolescu? Autorul 
nostru recunoa te autocritic în acela i loc c  maturitatea 
sa începe în scris cu monogra  ile „Odobescu, Sadoveanu, 
nu i Maiorescu, la perspectiva c reia am renun at în 
Istoria critic ”. S  re inem aceast  autorevizuire prin da-
rea în l turi a vechii sale citiri a operei lui T. Maiorescu. N. 
Manolescu scrisese în 1966, în perioada sa anti-istorist , 
c  i monogra  a este (superior) didactic ,  ind lipsit  de 
„ambi ia interpret rilor excep ionale”20. De aici travestirea 
monogra  ei în eseu, opera ie specioas  ocant de vie, ten-
tând originalitatea. Dintre autorii de care s-a l sat provo-

17 Idem, p. 12.
18 Idem, p. 64.
19 Nicolae Manolescu – 70, Ed. Paralela 45, 2009, p. 70.
20 Prejudecata monogra  ei critice, în Astra, nr. 4, 1966.
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cat prin hazard necesar, nu-i mai place Al. Odobescu21, nici 
voluma ul scris în dou  s pt mâni, dup  ce uitase promisi-
unea f cut  editorului Z. Ornea, cel care l-a incitat s  scrie 
ulterior i o istorie a literaturii române. Criticul septuage-
nar î i aminte te i de Arca lui Noe – eseu aspra romanului 
românesc, în trei volume, care ar   fost „urmarea unor stu-
dii de naratologie”, „prin prisma unor concepte operatorii 
noi”, amendând în prezent o singur  r t cire, sociologic , 
marxist , repro at  la apari ie de M. Lovinescu (ceea ce el 
nu ne mai spune): „Ast zi a  repro a c r ii un sociologism 
prea ap sat.”22 N. Manolescu î i face echilibrul gândirii i 
scrierii critice balansând între subiectivitatea hazardului 
i obiectivitatea necesit ii, apropiate i apropriate în des-

cenden  modern  l rgit , cu elemente romantice, baroce 
i chiar – prin hazard necesar – suprarealiste. 

CRITICII S I. Voin a de putere critic , favorizat  
de protectori familiali (A. O etea) i sociali (G. Iva cu), 
l-a cuprins rapid i pe N. Manolescu. Ea i-a dat o impu-
n toare st pânire de sine, numit  de empatizan i ca-
rism  iar de dispre uitori tenacitate, cu termeni vicinali 
varia i. Laudele îl recunosc pe „cel mai” ori numai „unul 
dintre cei mai”. Unii îl numesc c l uzitor, lumin tor, far. 
Artistul suprem: maestru, model. Îl înal -n sacru: mit, 
simbol. Acuzele îi a   rela ii cu nomenklatura, fapt care 
l-a transformat în privilegiat sau r sf at, chiar iconodul 
literar sau distrug tor de genii ca Eminescu, Sadoveanu 
ori C linescu. Îi identi  c  diletantismul, uneori chiar lite-
rar, f r  a mai socoti c  publicistul se amestec  unde nu-i 
 erbe… mintea, de la sport la teologie. Anul 2008, prin 

Istoria critic  ap rut  în form  integral , a f cut s  debor-
deze vocabularul incriminator aplicat autorului. Voi da un 
extract cuprinz tor din articole în comentariul la aceast  
masiv  sintez . Semnalez acum doar c , dup  ce a ap rut 
întreag  Istoria critic  a literaturii române, Manolescu a 
fost sfâ iat i împ r it spre satisfac ia, bun  sau rea, a tu-
turor. Nu s-au – caragiale te vorbind – „pupat”, din contra, 
s-au certat to i, în pia a dependen ei de critic i de critic . 

21 Nicolae Manolescu – 70, Ed. Paralela 45, 2009, p. 53.
22 Idem, p. 71.


