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Acest cult a

Literatura autenticistă 

Adriana Stan 

Conceptul de autenticitate - izvoare, istoric, filiaţii 

Istoricul ideii de autenticitate poate fi urmărit în filosofie, estetică, politică, etică, psiho
logie. În oricare dintre aceste domenii, un sens constant al noţiunii vizează fidelitatea 
faţă de o esenţă originală, nealterată a realităţii sau a eului. De obicei, principiul e 
postulat polemic faţă de forţele care alienează sau distorsionează identitatea, realitatea etc. 
Întreaga istorie a artei ilustrează dimensiunea critică a autenticităţii ca program creator, 
în special odată ce Renaşterea legitimează estetic interesul pentru realitatea umană. În 
acest sens, dezideratul autenticităţii acuză excesul de artificiu, convenţie, manierism. O 
astfel de dialectică se manifestă, de pildă, în poetica romantismului şi a realismului, 
care leagă autenticitatea fie de subiectivitate, fie de o exterioritate înregistrabilă obiectiv. 
Dacă principiile aristotelice condiţionau autenticitatea artistică de teza originii divine a 
tuturor lucrurilor, filosofia kantiană deschide esteticii un spaţiu speculativ nou, prin 
delimitarea percepţiilor individuale de categoriile apriorice ale subiectivităţii. Esteticile 
dezvoltate de pe acest trunchi valorizează arta în special ca vehicul al explorării sinelui, 
într-o evoluţie care culminează în estetica romantică a sensibilităţii, apoi în teoriile expre
sive ale lui Benedetto Croce şi R.G. Collingwood, ce subsumează arta spiritului şi 

emoţiilor artistului. Pe aceste coordonate, strategiile artistice ale autenticităţii accen
tuează legătura vitală, de ordin auctorial sau cultural, a operei cu originea ei socioistorică, 
exprimând-o fie de pe poziţiile reprezentării mimetice, fie de pe cele ale individualităţii 
insurgente (Gracyk, 2009, p. 156). 

La sfârşitul secolului al XVIII-lea pătrunde în vocabularul cultural şi noţiunea „ vie
ţii", care va evolua în tandem cu cea de „autenticitate". Teoriile formulate de Nietzsche 
şi Freud situează ambele noţiuni în zona iraţionalităţii, instinctualităţii, energiilor incon
ştiente, postulate ca surse primare ale creativităţii şi ale identităţii individului. Pe de 
altă parte, climatul istoricist al secolului al XIX-lea impune şi o accepţie contingentă a 
,,vieţii" istorice, înţeleasă ca succesiune de momente unice, ca sumă a unor detalii recu
perabile pozitivist. În mod asemănător e percepută contingenta experienţei estetice, deri
vată din cea a existenţei individuale, în scrierile lui Kierkegaard sau în arta impresionistă. 
Celălalt corelat principal al ideii de autenticitate este „sinceritatea". Cultul eului şi al 
originalităţii, care autorizează imperativul sincerităţii şi al autenticităţii, ia avânt odată cu 
destrămarea epocii raţionalist-iluministe, pe o traiectorie punctată de Rousseau, Goethe, 
preromantici, romantici, trecând prin Kierkegaard şi Nietzsche, până la existenţialism. 

rtistic completează, dar nu se confundă cu imaginea idealistă, totalizatoare 
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a subiectivităţii capabile să domine lumea naturală, pe care o promovează întreaga moder
nitate tehno-industrială (Bowie, 2003, p. 326). În Iluminism şi în victorianism, noţiunea 
de sinceritate avea implicaţii preponderent constructive care vizau buna funcţionare a 
omului în societate. Modernitatea "continentală" dezvoltă, în schimb, o idee mai critică 
de autenticitate, în care individul introspectiv acuză falsitatea societăţii. În acest sens, 
autenticitatea implică o concepţie exigentă despre adevărul sinelui, circumstanţele vieţii 
şi locul omului în lume, o viziune sceptică asupra convenţiilor sociale alienante, cărora 
le sunt opuse legăturile naturale dintre comportament şi interioritate (Trilling, 1971). 

Un punct de vârf al acestei dialectici este atins în existenţialismul heideggerian şi 
sartrian, care justifică existenţa autentică prin responsabilitatea individului faţă de 
valorile pentru care a optat, chiar şi fără ca ele să fi fost validate de normele sociale 
producătoare de "falsă conştiinţă". Etica individualistă a autenticităţii existenţialiste acuză 
alienarea lumii sociale şi politice. Aşa cum observă Theodor Adomo şi Walter Benjamin, 
consecinţele acestei alienări se extind şi asupra artei. Sceptic faţă de "jargonul" auten
ticităţii promovat de existenţialismul heideggerian, Adomo se îndoieşte că industria cul
turală le permite consumatorilor săi să se sustragă manipulării ideologice, arta reuşind 
doar prin produse izolate să evite căderea în inautenticitate produsă de „ pierderea aurei". 
Dimpotrivă, Benjamin nu condiţionează autenticitatea experienţei artistice de prezenţa 
originalului, ci afirmă că tocmai "reproducerea mecanică" scoate opera de artă din 
arealul elitist, ritualizat al „aurei" şi o oferă unei autentice "experienţe istorice" de masă 
(Sayre, 1999, p. 267). 

Linia individualistă influenţată de paradigma romantică nu constituie însă singurul 
cadru de argumentare a autenticităţii în modernitate. O naraţiune paralelă, dar de mare 
autoritate politică şi culturală, vizează înţelegerea autenticităţii la nivel colectiv, pe baza 
conceptului de naţiune definit în spaţiul german (Fichte, Hegel) ca grup etnic, lingvistic, 
cultural unitar (spre deosebire de sensul francez, care leagă "naţiunea" de un contract 
social). În Germania secolului al XIX-lea, defmirea autenticităţii pe criterii naţionale e 
autorizată de filosofia neoromantică şi motivată de competiţia culturală cu Franţa. Toate 
curentele naţionaliste din secolul XX datoare paradigmei germane promovează o accepţie 
colectivă a autenticităţii, însă orientată inevitabil şi ca o strategie de excludere, de vreme 
ce ea devine argument în lupta politică. De cele mai multe ori, autenticitatea naţională 
oferă argumente împotriva proceselor de secularizare, urbanizare, industrializare ale 
civilizaţiei modeme, proiectând un sine natural, sustras acestui angrenaj alienant. Idealul 
unei comunităţi de indivizi autentici nu apare însă doar în doctrinele conservatoare şi 
antimodeme care înfloresc în perioada interbelică. Contracultura artistică din jurul lui 
1968 sau curentele ecologiste din a doua jumătate a secolului XX condiţionează existenţa 
autentică de reconectarea directă la natură sau cu natura umană, concepând autenticita
tea ca atribut democratic, accesibil oricui în experienţa cotidiană, dar capabil să evite 
alienarea colectivă (Umbach şi Humphrey, 2018). 

Parcursul autenticităţii în spaţiul literar nu se corelează întotdeauna direct cu mecanis
mele culturale generale expuse până aici. Ca valoare poetică, autenticitatea antrenează 
teme caracteristice, precum biografismul, pactul autobiografic, autoficţiunea, documen
tul, expresivitatea, confesiunea, enunţarea şi prezenţa subiectului în discurs etc. Procesul 
de fundamentare teoretică a autenticismului literar depinde de gestionarea raporturilor 
cu nonficţiunea şi de consecinţele acestora asupra interpretării şi a evaluării estetice. 
Deşi, în principiu, ,,nevoia de autentic constituie o apetenţă estetică universal umană", 
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etic, critica se simte "în largul său" (Nicorovici, 1984, p. 12) pe terenul ficţionalităţii. 
Or, autenticitatea poate fi valorizată estetic tocmai neglijând ecranul de mediere artistică, 
în favoarea accentului pe dimensiunile identificabile ale realului. Totuşi, argumentul 
aristotelic despre reprezentarea unei esenţe a realului sugerează că poetica autenticităţii 
nu se reduce la stabilirea conexiunilor documentare cu realitatea obiectivă. De altfel, 
poetica autenticităţii se manifestă de cele mai multe ori discontinuu la nivelul formei 
literare. Desigur, există formule mai clar autenticiste, puternic ancorate în nonficţiune, 
de la specii de vechime antică sau medievală ca autobiografia, memorialul de călătorie, 
confesiunile, cronica istorică la specii specifice modernităţii precum jurnalul şi cores
pondenţa. Dar, exceptând nivelul prototipic al unui grad retoric zero, autenticitatea 
funcţionează de obicei fragmentar, mai degrabă la nivelul unor procedee de autentificare -
referitoare, de pildă, la timp, loc, personaje, obiecte - decât la scara unei întregi specii. 

Tematica autenticităţii a revenit recent în actualitatea literară globală, după lunga 
eclipsă în care curentele formaliste şi structuraliste au aruncat chestiunile auctorialităţii, 
biografismului, realismului narativ etc. După 2000, mai multe literaturi exploatează 
poetici ale sincerităţii, autenticităţii, adevărului, într-un climat favorizat şi de succesul 
aceloraşi formule în cultura audiovizuală de masă. Autenticismul milenial este şi un răs
puns la crizele capitalismului târziu sau la prăbuşirea monoliţilor ideologici din Europa 
de Est. Critica literară răspunde noii sensibilităţi autenticiste recuperând strategii ale 
lecturii genetice şi slăbind detenta teoretică din aşa-zisa hermeneutică a suspiciunii. Studii 
recente (Funk:, 2015 ; Rutten, 2017) abordează revirimentul realismului şi al subiectivi
tăţii în literatura din jurul anului 2000. Deşi nu mai poate invoca definirea esenţialistă 
a autenticităţii, curentă în anii '20-'30, acest val literar îşi întemeiază strategiile concer
tate de autentificare pe crearea unor punţi cât mai naturale de comunicare cu cititorii. 

Autenticismul în literatura română interbelică 

În literatura română, modelul autenticist devine productiv în secolul al XIX-lea, prin 
succesul memorialisticii şi al discursului confesiv, din care se va inspira parţial pledoaria 
interbelică pentru autenticitate. Literatura romantică a epocii explorează figurile since
rităţii şi al expresiei subiective. În plus, contextul luptei pentru independenţă favorizează 
popularitatea conceptului herderian "naţiune", aflat la baza mitologiilor autenticităţii 
din curentele naţionaliste de la începutul secolului XX. Climatul romantic şi naţionalist 
al culturii române din secolul al XIX-lea autorizează atât imaginarul autenticităţii, cât 
şi efortul de marcare literară a acesteia. Dar, ca program creator prioritar, autenticismul 
se evidenţiază în trei momente ulterioare ale literaturii române : interbelic, optzecist şi 
douămiist. 

Cea mai mare parte a exegezei analizează autenticismul românesc sub aspectul 
formulelor şi tipologiilor literare. Autenticismul interbelic, de pildă, e înscris în evoluţia 
romanului subiectiv şi de analiză psihologică, în linia de contestare a omniscienţei 
romanului realist-naturalist. Totuşi, această abordare rămâne incompletă chiar şi în cazul 
prozatorilor-fanion ai autenticismului interbelic (Mircea Eliade, Camil Petrescu), a căror 

mentează din multiple paradigme filosofice şi politice. Autenticismul 
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Lebensphilosophie, neoromantismul german (Nietzsche, 

Erlebnis
et al., Enciclopedia, 

et al.

, 

Curentul, Buna 
Vestire, , Axa, Vremea

apud Ornea, 1996, p. 165). 

apud Ornea, 1996, p. 221). 

literar interbelic evoluează sincron şi uneori se conjugă cu alte curente, ca trăirismul 
sau gândirismul, care dezvoltă accepţii etnice, orientate politic ale autenticităţii. Rolul 
curentelor de gândire de tip iraţionalist/spiritualist în imaginarul interbelic al autenticităţii 
este de a face ca autenticismul literar din epoca respectivă să nu poată fi plasat de o 
singură parte pe axa ideologico-estetică tradiţionalism/modernism, chiar dacă, sub 
aspectul evoluţiei literare, el aduce elemente progresiste, moderne. 

În sensul său extraliterar, vehiculat în trăirism şi în gândirism, imaginarul interbelic 
al autenticităţii se inspiră din 
Dilthey, Simmel, Spengler, Spranger, Keyserling, Klages), neospiritualismul francez 
(A. Fouillee, J .-M. Guyau, J. Lachelier, F. Ravaisson, E. Boutroux, H. Bergson) şi uma
nismul spaniol (Unamuno, Ortega y Gasset), curente de gândire al căror accent comun 
vizează plenitudinea experienţelor de viată nemediate de concept. Spre deosebire de filo
sofiile naturii din secolele XVIII-XIX, care aplicau o analiză sistematică naturii văzută 
ca organism viu, filosofiile vieţii încearcă să scoată experienţa vitală ( ) din subor
dinea raţiunii, supralicitând în acest scop forţele biologice (Cosma 
2004, p. 1163; Apostol , 1978, p. 279). Prin Novalis sau F. Schlegel, romantismul 
german anticipa deja ideea că activitatea conştiinţei, niciodată „deplin transparentă faţă 
de sine", nu poate fi integral încorporată într-un sistem filosofie (Bowie, 2003, p. 72). 
Mai târziu, Schopenhauer şi Nietzsche explorează reversul raţiunii ca eliberare din con
strângerile apolinicului în energia dionisiacă ce animă lumea fenomenală, contestând 
demersul metafizic de a fixa legi universale percepţiilor umane particulare. Argumentul 
cunoaşterii perceptive e folosit de Dilthey pentru a justifica autonomia ştiinţelor spiritului, 
care condiţionează „înţelegerea" de retrăirea evenimentului în conştiinţă. Unamuno şi 
Ortega y Gasset completează tabloul antagonismului cunoaştere-viaţă prin critica raţio
nalismului occidental care ar fi produs alienare spirituală. Toate aceste curente de gândire 
exaltă spiritualitatea de dincolo de intelect şi subiectivitatea ancorată în inconştient sau 
în ritmuri biologice primare. În România, obiectivele reconstrucţiei naţionale de după 
Marea Unire creează un context propice curentelor specifiste încurajate de filosofiile 
vieţii. Cu antioccidentalismul acestora rezonează şi elogiul spiritualităţii răsăritene 

formulat de gânditori ai ortodoxismului ca Soloviev, Şestov, Berdiaev. 
Influente clare ale acestor idei se dezvoltă în doctrina coagulată la revista Gândirea 

care opune autenticitatea sufletului colectiv românesc, definit de existenta rurală, forme
lor occidentale de cultură şi civilizaţie. Aici şi în alte publicaţii afine ( 

Credinţa etc.) îşi încep cariera membrii aşa-numitei Generaţii '27 
(Mircea Eliade, Emil Cioran, Mircea Vulcănescu, Constantin Noica, Petru Comarnescu, 
Em. Bucuţa, Petru Manoliu, Dan Botta etc.). În 1932, Petru Comarnescu sintetizează 
„mentalitatea tinerei generaţii" prin primatul „experienţei", dorinţa accederii la „adevărul 
existentei", ,, valorificarea spirituală a realităţii", precum şi prin „dispreţul faţă de formă 
şi artificialitate stilistică" din programul criterioniştilor ( 
Modelele lor, provenite din existenţialism, neovitalism, mistica ortodoxă răsăriteană, 
teozofie etc., sunt legitimate de influentul profesor Nae Ionescu (1890-1940). Eliade îşi 
aminteşte că la cursurile sale de metafizică şi logică „ seminarii întregi de studenţi" au 
fost „învăţaţi sistematic cum să nu creadă în cărţi, în teorii generale, în dogme", ci în 
,,experienţă, aventură, ortodoxie, autenticitate, trăire" ( 
Într-adevăr, gândirea lui Nae Ionescu poate fi recompusă din urmele lăsate discipolilor 
săi, care i-au şi editat o parte dintre cursuri. Ea rezonează cu gândirismul în argumentele 
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Metafizica (1941), Nae

 (1934),  (1936),
 (1936), (1940). Cioran opune

Pe

, 

, reunite în ciclul Itinerariu spiritual (1927) 
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antirationaliste, în mesianismul naţional şi dispreţul faţă de instituţiile artificiale ale 
Europei burgheze, dar dezvoltă un conflict mai tranşant între trăire şi intelect, proiectând 
o formă intensificată a vieţii apropiată de extaza mistică. În 
Ionescu opune experienţa suprapersonală a trăirii cunoaşterii oferite de filosofie, arte, 
ştiinţe, incapabile să acopere întreaga substanţă a realităţii. Emil Cioran (1911-1995) 
exacerbează idei similare în Pe culmile disperării Cartea amăgirilor 
Schimbarea la faţă a României Amurgul gândurilor 
„omului abstract" omul „organic şi existenţial", deţinător al adevărurilor „vii" crescute 
din „fondul iraţional al fiinţei noastre, din zona intimă şi centrală a subiectivităţii" ( 
culmile disperării). Mircea Vulcănescu ( 1904-1952), în schimb, corelează trăirismul 
spiritualităţii ortodoxe, care integrează „ trăirea intensă a clipei" ,, trăirii pentru un ideal 
sau o valoare", apoi „trăirii în comunitate cu Dumnezeu" (,,Spiritualitate", 1934). În 
studiile sale de hermeneutică a culturii populare, Vulcănescu analizează relaţia vechilor 
comunităţi cu „lumea naturală" şi „cosmosul", derivând din aceste modele premoderne 
un antidot la alienarea adusă de civilizaţia contemporană. 

Chiar dacă putem identifica aici etosul resemnării creştine, misticismul trăirist nu 
autorizează retragerea din lume, ci incită la acţiune, potrivit mesianismului colectiv care 
urma să se clarifice ideologic după 1933. Pentru trăirişti, egoismul instinctului vital nu 
caracterizează individul izolat, ci mai degrabă colectivitatea dornică să-şi împlinească 
destinul, chiar şi în termeni de agresivitate, ,,barbarie", cruzime. În Cartea amăgirilor 
Cioran proiectează în „flăcările vieţii noastre, prea vie pentru a nu exploda" un „război 
de agresiune" dus de „o Românie furioasă şi ameninţătoare". Elogiul nihilist al distrugerii 
şi al morţii urma să aureoleze cultul eroismului legionar. În a doua parte a anilor '30, 
programul de purificare morală a naţiunii promovat de extrema dreaptă absoarbe o parte 
din argumentele trăiriştilor. Din critica filosofică a raţionalismului, iniţiată pe terenul 
„trăirii interioare", se dezvoltă critica structurilor occidentale incompatibile cu „sufletul 
românesc". Contrar regimului constituţional al democraţiei, considerat alogen, sunt 
proiectate forme „organice, autentice, autohtone" de organizare statală (Ornea, 1996, 
p. 45). Tematica autenticităţii intră astfel pe traiectorii etnice, religioase, morale, dar 
îşi pierde treptat relevanta artistică pentru naţionaliştii interbelici, promotori ai unor 
forme artistice ritualizate şi tipizate, inspirate din folclor şi marcate de convenţii 
bucolic-idealizante, intens liricizate. 

Discursul trăiriştilor se canalizează literar şi într-un lirism influenţat de expresionismul 
francez şi german (Horia Stamatu, grupul „Iconar" din jurul lui Mircea Streinul). Dar 
principalele sale manifestări se înregistrează în eseu şi roman, pe o direcţie antinarativă 
legitimată de premisele antirationaliste ale trăirismului. Aşa cum îl preconizează Mircea 
Eliade (1907-1986), romanul trăirii se confundă cu jurnalul sau cu eseul, scrieri ale 
„ceasului de viaţă", care anulează constrângerile cauzale ale epicului tradiţional, pentru 
a focaliza experienţa trăită, în fireasca ei lipsă de ordine, de un autor-narator-protagonist. 

Până în a doua jumătate a anilor '30, atât literatura, cât şi eseurile lui Eliade pot fi 
considerate „romane" ale unei „ vieţi interioare" pe care o confirmă memorialistica pro
priu-zisă a autorului. Articolele din Gândirea 
şi eseurile din Oceanografie (1934) exprimă tumultul vital, tonurile nihiliste, ideile 
concrete vehiculate aproape punctual şi în romanele scriitorului. În prima sa etapă, proza 
lui Eliade are un aspect compozit, care combină elemente de jurnal, corespondentă, 
notaţii de experienţe, reflecţii, într-un program „afişat autobiografic", menit să redea 
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Romanul adolescentului miop 

Maitreyi 

[…]

Isabel... Maitreyi se recompun în (1935), proza cea 

Lumina ce se stinge (1931), Întoarcerea din rai Huliganii 

Rampa apud
Huliganii

Întoarcerea din rai
Huliganii

"în primul rând viata autorului" (Micu, 1994, vol. II, p. 8). Scris în 1924, dar publicat 
abia în 1989, îşi asumă explicit nonficţionalitatea, cerând 
să fie citit în grila confesiunii. Isabel şi apele diavolului (1930) acumulează eseistic pe 
trama erotică numeroase idei regăsibile şi în publicistică despre purificarea atinsă prin 
dezlănţuirea energiilor biologice. Raportul dintre vitalism şi asceză rămâne incert pentru 
tânărul Eliade, împărţit deocamdată între influenţe venind dinspre Kierkegaard şi Gide 
sau dinspre Nietzsche şi hinduism. Dialectica primeşte însă o desfăşurare remarcabilă 
în „ficţiunea autobiografică" (Simion, 1995, p. 49) (1933). Romanul construieşte 
efectul de autenticitate printr-o alternanţă de registre, de la jurnalul sincron experienţelor 
centrale la precizările ulterioare ale diaristului şi la reflecţiile naratorului, care îşi 

comentează experienţa trăită şi îşi contactează cititorii în timp ce îşi scrie naraţiunea. 
Totuşi, mai pregnant decât programul autenticist se impune conflictul clasic al iubirii 
imposibile, dezvoltat într-un adevărat „poem , tot ce a scris Eliade mai unitar şi mai 
nealterat de intenţii ideologice" (Lovinescu, 1975, p. 278). O bună parte din materia şi 
din contextele romanelor şi Şantier 

mai programatic autenticistă a lui Eliade, prezentată de autor ca „jurnal intim" şi „roman 
indirect", în care „totul porneşte de la mine", ca „luptă a unui om viu cu propriile sale 
gânduri". Momente ale vieţii sufleteşti şi intelectuale a protagonistului, proiectate pe un 
fundal istoric real, sunt surprinse aici cu autenticitate dramatică, printr-un balans între 
propensiunea spre abstract şi setea „experienţei nude" care este caracteristic întregii 
gândiri a lui Eliade. Totuşi, refuzul explicit al literaturizării şi dorinţa corespunzătoare 
de abandon în incoerenta şi fragmentarismul trăitului nu anulează, ci acutizează conştiinţa 
aproape textualistă cu care naratorul îşi supraveghează cursul autenticist al acestei scrieri. 

Tripticul format din (1934) şi 
(1935) narativizează prin intermediul unor personaje-portavoce ideile care îi obsedau pe 
trăirişti, oferind "poate cel mai edificator document literaturizat despre starea de spirit 
a unei generaţii" (Micu, 1994, vol. II, p. 39). Personajul David Dragu, de pildă, 
aminteşte de însuşi Eliade, Pavel Anicet de Cioran, iar Eleazar pare să întruchipeze 
prototipic extremismul de dreapta. Într-un interviu din 1935, Eliade defineşte „huliganul" 
ca pe "un om viu, tânăr, stăpânit numai de biologia lui, fascinat de puterea lui obscură, 
de libertatea tinereţii sale, care nu recunoaşte nicio rigoare din afară, nicio morală" 
(Mircea Eliade, interviu nesemnat în , 7 decembrie 1935, Dan C. Mihăilescu, 
prefaţă la Mircea Eliade, , Jurnalul Naţional, 2010, p. 24). Cele trei romane 
reconstituie încercările eroilor „huligani" de a trăi vieţi depline, într-o gratuitate morală 
asumată. Aceasta se justifică prin argumente naeionesciene despre drepturile nelimitate 
ale individului excepţional, dar nu poate şterge spectrul ratării în „mediocritate" care 
planează asupra tuturor protagoniştilor. Dacă foloseşte ostentativ şi, 
de la un punct, artificial monologul interior, recuperează naraţiunea la per-
soana a III-a. 

Deşi în 1935 apare Şantier, după această dată prozatorul Eliade caută formula unui 
realism bazat pe scenarii iniţiatice care nu mai privilegiază expresia directă a experienţei 
trăite. Naratorul din Nuntă fn cer (1938) întrezăreşte o „altă experienţă a lumii, cu alte 
dimensiuni" în erosul care transcende lumea materială. Proza lui Eliade intră într-o 
etapă fantastico-mitică. Structura ei centrată pe salturi de nivel care marchează sublimarea 
manifestărilor vitale pare să contrazică programul autenticist din scrierile autobiografice 
şi din romanele trăiriste. Totuşi, Eliade continuă să cultive o anumită idee de autenticitate, 
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care implică însă regăsirea unei condiţii originare prin retragerea din concret, figurată 
cu ajutorul metaforei obsedante a drumului spre centru. O accepţie platoniciană a auten
ticităţii, ca "ieşire din viată şi din istorie", rămâne deci productivă chiar şi în literatura 
de formulă nonautenticistă a lui Eliade. De altfel, şi publicistica autorului din anii '30 
Oceanografie, 1934 ; , 1938) reflectă preferinţa crescândă pentru dimen-

siunile spirituale ale "trăirii". În a doua parte a deceniului, tema autenticităţii continuă 
să îl preocupe sub aspect filosofie şi politic, dar tot mai puţin sub aspect literar. Lansat 
în siajul gândirii lui Nae Ionescu, Eliade exprima deja în 1933 tentativa de a găsi o 
semnificaţie suprapersonală a trăirii, ca manifestare a unor energii ce depăşesc individul : 
„Cu cât eşti mai autentic, cu atât eşti mai puţin personal, cu atât exprimi o experienţă 
sau o cunoaştere universală" (Eliade, 1991, p. 126). Fascinat de „metafizica asiatică a 
vieţii" situată în simbioză cu moartea, Eliade speră că o "viziune negativă a existentei" 
se va instaura şi în cultura română. Imaginea cosmotică a morţii ce completează existenta 
redimensionează metafizic ideea trăirii autentice, plasând-o într-un scenariu al ascezei 
şi ritmurilor cosmice. ,, Viata" descrisă de eseist în a doua jumătate a anilor '30 iese din 
coordonatele empirice ale biologiei, sociologiei sau istoriei. Eliade integrează aceste 
ştiinţe într-un nivel profan de analiză, inferior etnografiei sau antropologiei, capabile să 
releve categorii care transcend individul şi societatea. Pentru că „setea ontologică de 
cunoaştere a realului" nu se confundă cu "elanul vital, cu devenirea biologică şi cu 
durata psihomentală", autenticitatea devine o „formă degradată a conştiinţei magice" 
(Eliade, 2004, pp. 158-161). Perspectiva spiritualistă îl îndepărtează treptat pe Eliade 
de autenticismul literar construit pe „obsesia propriei vieţi". În noua etapă a carierei 
sale, romancierul caută să exploreze „drama până la rădăcinile fiinţei" a unor „perso
naje-mituri", care „se mişcă, trăiesc şi mor conduşi de propriul destin, fără ca autorul 
să-i susţină şi să-i corecteze" (Eliade, 2004, pp. 77, 92). 

Autenticismul trăirist rămâne un afluent major al direcţiei psihologiste în proza 
românească interbelică. Practica subiectivităţii narative întăreşte calitatea de document 
existenţial a ficţiunii, prin "dezvăluirea completă, netrucată (cultural) şi autentică (onto
logic) a personalităţii umane" (Zamfir, 2006, p. 196) şi prin tentativa de „a confrunta 
cititorul cu experienţa psihică şi mintală directă" (Protopopescu, 2000, p. 28). Bineînţeles, 
originile procesului de explorare epică a interiorităţii sunt mult mai vechi decât perioada 
interbelică discutată aici. Dar noţiunea modernă de autenticitate din romanul psihologic 
(românesc şi european) se dezvoltă tocmai sub acţiunea unor paradigme de circulaţie 
interbelică : psihanaliza, fenomenologia vitalistă, psihologia gestaltistă. Romanul vieţii 
interioare evoluează absorbind anumite strategii autenticiste, în special la nivelul perspec
tivei narative. Totuşi, această influentă nu operează şi în sensul celălalt. De fapt, 
prozatorii cu program autenticist acuză psihologismul pentru imaginea reducţionistă, 
cauzalistă despre individ şi structura narativă. Romanul „faptului pur" preconizat de 
Mihail Sebastian sau "concretul psihologic trăit" la care se referă Camil Petrescu se 
hrănesc din experienţa personală, dar îi refuză explicaţii psihologice definitive. În 
schimb, prozatorii autenticişti cultivă ideea nedeterminării şi a hazardului sufletesc, în 
consonanţă cu actul gratuit gidian sau cu reprezentarea bergsonistă a personalităţii ca 
sumă de momente discontinue. 

În evoluţia prozei româneşti din deceniile trei şi patru ale secolului XX, direcţia 
psihologistă şi cea autenticistă îşi împart unele modalităţi narative, dar nu îşi suprapun 
integral programele creatoare. Ambele direcţii evoluează însă rapid şi spectaculos, după 
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lunga stagnare a romanului românesc, pe care Garabet lbrăileanu şi Mihai Ralea o 
explicau prin insuficienta stratificare sociologică a populaţiei predominant rurale şi prin 
monopolul lirismului datorat sămănătorismului antebelic. Receptivitatea criticilor inter
belici faţă de analiza psihologică, vector cert de inovaţie epică, nu înseamnă şi partizanat 
pentru proza subiectivă, cu atât mai puţin privilegierea formelor, uneori antiromaneşti, 
de autenticism. Interesant rămâne cazul lui Garabet lbrăileanu, critic promotor al epicii 
obiective, de reconstituire socială şi construcţie tipologică (,,Creaţie şi analiză. Note pe 
marginea unor cărţi", 1926), dar autor al unui roman exponenţial de analiză psihologică 

, 1933). Eugen Lovinescu, pe de altă parte, păstrează rezerve faţă de proza 
subiectivă, pe care o asociază parţial lirismului sămănătorist. De pe platforma sa clasi
cistă şi balzaciană, G. Călinescu nu simpatizează direcţia analitică a prozei interbelice, 
valorizând până şi în opera lui Proust presupusa tipicitate a structurilor morale. La rândul 
său, Tudor Vianu priveşte cu scepticism gustul pentru "schiţă, improvizaţie, imperfec
ţiune" din arta contemporană şi dorinţa ei de a se institui în "fragment din energia 
naturii" (Vianu, 1982, pp. 83-84). Totuşi, studiile lui Vianu despre filiaţia memorialistică 
a romanului, procesul de psihologizare a filosofiei şi disocierea eului empiric de eul 
artistic oferă contribuţii importante în lectura critică a autenticismului. 

Oricum, prozatorii interbelici rămân ei înşişi teoreticieni şi comentatori optimi ai 
literaturii autenticiste, iar Mihail Sebastian şi Octav Şuluţiu au în acest sens contribuţia 
cea mai extinsă în presa literară. Deşi se sincronizează cu ascensiunea Generaţiei '27 
(dar nu se reduce la ea), autenticismul e propulsat indirect în literatura interbelică şi de 
avangardă. Romanul experienţei personale şi obiectivul sincerităţii neretuşate artistic 
(schiţat în , 1933, ca impuls de a scrie „fără ortografie, net, la 
întâmplare, totul ca într-un proces-verbal") rezonează cu programul antiliteraturii. Eugen 
Ionescu, Mihail Sebastian, Camil Petrescu consideră că epica tradiţională se poate 
regenera cu aportul genurilor nonfictionale ca jurnalul sau reportajul. Refuzul convenţiei 
şi al concepţiei creatoare de "artizanat" apropie autenticismul de avangardă. O astfel de 
confluentă poate fi regăsită în manifestul revistei din 1929, în care O. Şuluţiu şi 
E. Ionescu salută literatura "adevărului adevărat, a creaţiunii spontane, sincere", nealte-
rate de „regulile de compoziţie" şi de "figurile de stil" ( Muşat, 1998, p. 28). 

Procedee şi tendinţe autenticiste împânzesc, de altfel, întreaga hartă a romanului 
românesc interbelic, chiar dacă nu ocupă mereu prim-planul sau nu au titlu de manifest. 
Proza Hortensiei Papadat-Bengescu, de pildă, explorează complexitatea vieţii organice, 
până la fiziologia aflată în afara controlului raţiunii. Însă doar paginile de jurnal din 

„răspund aproape programatic nevoii de autenticitate şi experienţă pe care 
generaţia sa o proclamă ca deviză" (Protopopescu, 2000, p. 105). În general, prozatoarea 
adoptă o voce narativă distantă, chiar dacă stilul cu accente apreciative al observaţiei 
sugerează un substrat confesiv (Micu, 1992, vol. I, p. 132). Şi personajele lui Gib I. 
Mihăescu manifestă o puternică "sete de viaţă" şi concret, dar scenariile în care evoluează 
sunt stilizate şi amplifică un imaginar ieşit din cadrele realismului. În romanele Omul 

(1925) şi Femeia cu carnea albă (1927), Felix Aderca încurajează confuzia 
proustiană a protagonistului cu autorul. Dar registrul lingvistic strident şi „montajul 
expresionist" (Crohmălniceanu, 1972, p. 426) conferă prozei sale impresia de artificia
litate. H. Bonciu îi seamănă lui Aderca prin violenta stilistică şi de imaginar. Scrise la 
persoana I, asumată de un personaj în Bagaj. Strania dublă existenţă a unui om în patru 

(1934), respectiv de autorul însuşi în 
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romanele lui Bonciu dispun de mai multe strategii de autentificare, printre care convenţia 
manuscrisului găsit, dar discursul dezarticulat al sensibilităţii hipererotizate produce 
aceleaşi efecte estetizante. Unicul roman al lui Constantin Fântâneru, 
livrează într-un registru filosofico-poetizat criza interioară a unui narator cu trăiri aflate 
la limita patologiei. Totuşi, pentru că îi lipseşte acea marcă a autenticismului modern, 
constând în „afişarea ostentativă a nonliterarităţii", romanul lui Fântâneru aminteşte 
mai degrabă de vechea proză confesivă romantică (Micu, 1994, vol. II, p. 99). 

În acest context, autenticismul lui Camil Petrescu (1894-1957) se distinge prin 
caracterul programatic şi productivitatea sa literară. Prozatorul dezvoltă o idee de 
autenticitate întemeiată pe fenomenologie, care integrează viata psihologică şi biologic
senzorială mecanismelor conştiinţei şi subsumează fenomenele realului unor tipare origi
nare. Această ierarhie le conferă proceselor conştiinţei un grad de autenticitate superior 
experienţelor desfăşurate în planul vieţii imediate. Protagoniştii literaturii lui Camil 
Petrescu au conştiinţa acută a tensiunii dintre „ o inteligenţă prea geometrică" şi „viaţă", 
cum se subliniază în piesa de dragoste, întâia noapte de 
război (1930) cultivă un registru autenticist al banalităţii cotidiene, lipsit de „ierarhia 
de semnificaţie a evenimentelor exterioare" (Manolescu, 2008, p. 346). Totuşi, scenariile 
sentimentale din Ultima noapte... şi din confruntă idei despre dragoste, 
individualitate, eroism etc. şi dispun personajele potrivit unor axe concurente de valori. 
Chiar dacă foloseşte experienţe reale, jurnalul de front din Ultima noapte ... urmăreşte 
mai degrabă evoluţia imaginii despre război a naratorului decât aspectele concrete ale 
vieţii din tranşee. Ideea filosofică a subiectivităţii cunoaşterii are consecinţe literare în 

Ultima noapte ... , ştim doar ceea ce ne 
spune personajul narator, iar în ştim chiar mai puţin decât personajele 
care îi furnizează date „autorului" (Dimisianu, 1983, p. 81). Printre secvenţele repre
zentate de jurnalul doamnei T., jurnalul şi scrisorile lui Fred, respectiv de notele şi 
epilogul lui Camil Petrescu, autorul real intervine doar în nota de subsol de la jumătatea 
romanului, semnalând natura fictivă a textului. Dacă descrierea sumară a mediului 
aminteşte de stilul reducţiei fenomenologice, conţinuturile sentimentale sunt desfăşurate 
în cazuistica lor arborescentă (Lăzărescu, 1983, p. 71). Chiar şi astfel, o parte din 
comportamentul personajelor rămâne neexplicat, graţie fidelităţii prozatorului faţă de 
fluxul liber al vieţii interioare, misterios şi imprevizibil. 

În celebra conferinţă „Noua structură şi opera lui Marcel Proust" (1935), Camil 
Petrescu preconizează un „roman analog" ştiinţelor contemporane orientate spre rela
tivism. Scriitorul invocă în acest sens teoriile neovitaliste şi husserliene despre intuiţie şi 
devenirea vitală, precum şi reprezentarea mobilă a personalităţii acreditată de psihologia 
funcţionalistă. Autorul disociază „cunoaşterea prin eu" de pura arbitrarietate, legând-o, 
în schimb, de o „realitate originară", în care „raţiunea şi intuiţia nu se opun atât de 
categoric". Iată de ce programul autenticist de a transpune artistic „ceea ce văd, ceea 
ce aud, ceea ce înregistrează simţurile mele, ceea ce gândesc eu" nu produce solipsism 
psihologic, nici descrieri naturaliste ale realităţii exterioare, ci vizează planul de semni
ficaţii unde „prezentul oferă preaplinul existenţei absolute" (Petrescu, 1971, p. 32). 
Pentru a explicita dezideratul platonician al „esenţei în concret", scriitorul subliniază 
că o „zonă aridă şi ternă" îi este vitală operei de artă, fiind „suportul de structură 
concretă al iluziei de esenţă" (Petrescu, 1971, p. 180). Dar spre deosebire de „cadrul 
fără esenţe" din realismul naturalist şi de „esenţa fără cadru" din modernismul purist, 
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realismul fenomenologic preconizat de Camil Petrescu se orientează spre "actele vieţii 
substanţiale" (Petrescu, 1971, p. 198). 

Un reper important în acest demers autenticist îl constituie jurnalul. Autorul 
nopţi ... apreciază sinceritatea neretuşată artistic dinjurnalul colonelului Lăcusteanu, mai 
ales pe fundalul literar al junimismului care impusese primatul cizelării stilistice. 
Dimpotrivă, observă Camil Petrescu, agramatismele şi erorile de stil ale lui Lăcusteanu 
transmit "concretul psihologic" şi "contactul originar cu viata" ale celui care a scris 
fără gândul publicării (Petrescu, 1971, p. 41). Nu întâmplător, prozatorul inserează în 
eseul despre Lăcusteanu tocmai pasajul din în care Fred şi doamna T. 
sunt îndemnaţi să relateze „net, la întâmplare, ca într-un proces-verbal", potrivit 
dezideratului unui discurs de o „liminară sinceritate". Camil Petrescu evită sistematic 
genurile cu reţetă sau pur şi simplu literaturizarea conştientă, mărturisind că le preferă 
stilul cărţilor documentare al memoriilor şi al gazetăriei. 

Rolul jurnalului în procesul de modernizare a prozei interbelice este profesat şi de 
Mihail Sebastian (1907-1945). Scriitorul adoptă convenţia autenticistă încă din debutul 

Fragmente dintr-un carnet găsit (1932). Totuşi, cel mai cunoscut text al său, 
De două mii de ani (1934), nu încurajează confuzia protagonistului cu autorul, ci îi 
desparte prin unele neconcordante biografice. De altfel, suportul diaristic funcţionează 
mai ales în primele două părţi ale acestui fals jurnal. Autenticitatea sa nu se reduce la 
formula discursivă, ci emană din conflictul dramatic al opţiunilor ideologic-existenţiale 
care îl implică atât pe protagonist, cât şi, după toate probabilităţile biografice, pe autorul 
ca atare al textului. Paradoxal e că opiniilor despre jurnal exprimate de Sebastian în 
eseuri şi publicistică nu le corespund rezultate literare strict autenticiste. Scriitorul şi-a 
proiectat, de pildă, Oraşul cu salcâmi "un jurnal" şi ca "o carte de descărcare 
personală" (Sebastian, 1972, p. 510), dar, la fel ca în romanul (1934), discursul 
poetizat, îmbibat de sentimentalism, l-a mutat în afara teritoriului autenticist. 

În schimb, proza lui Anton Holban (1902-1937) exploatează cu mai mult succes 
filiere biografice. Romanele sale par să desfăşoare un flux discursiv unic, format din 
confesiunea aceluiaşi narator care îşi disecă trăirile sentimentale până la ultima nuanţă. 
Deşi autoanaliza caută formulările exacte specifice moraliştilor francezi, ea nu clarifică 
evoluţii logice, ci dezvăluie un deplin hazard sufletesc. În romanele O moarte care nu 
dovedeşte nimic şi (1934), dar într-o mai mică măsură în Jocurile Daniei 
(publicat postum în 1971), al cărui contur mai solide dat de focalizarea asupra personajului 
feminin, lipsa construcţiei şi gradaţiei narative lasă impresia că naratorul îşi verbalizează 
sentimentele „în chiar durata trăirii lor" (Micu, vol. II, 1994, p. 64). Discursul fragmen
tar, montajul aparent întâmplător al episoadelor, recursul la paranteze (auto)explicatoare 
(Lăzărescu, 1983, p. 107) creează efecte pregnant autenticiste. Elemente diaristice susţin 
şi proza lui Max Blecher (1909-1938), a cărui mărturisire că „tot ce scriu a fost cândva 
viaţă adevărată" a încurajat stabilirea conexiunilor directe cu tragica biografie a scriito
rului, atât în convenţia subiectivă a Întâmplărilor în irealitatea imediată (1936), cât şi 
în cea obiectivă din (1937). Deşi comentatorii interbelici întreţin o 
anumită confuzie documentară, exegeza postbelică a lui Blecher preferă registrul para
bolic de lectură. Oricum, ,,viata" personajelor blecheriene se distribuie între mai multe 
niveluri de realitate, prozaicul cotidian fiind completat cu ipostazieri abstracte ale condi
ţiei umane. Nu întâmplător, fascinaţia pentru artificiu şi kitsch face ca naratorului Întâm
plărilor ... ,,personajele de ceară" să-i pară "singurul lucru autentic din lume". De fapt, 
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cher explorează tematica sinelui dincolo de strategiile "sincerităţii", 
atingând probleme generice ale condiţiei umane. !brăileanu ( 1871-1936), pe de altă parte, 
exploatează mai direct filiere autobiografice în romanul (1933), chiar dacă 
,,Lămurirea editorului" certifică aici doar "fragmente din jurnalul lui Emil Codrescu". 
Scrisorile lui !brăileanu, concepute "la aceeaşi vârstă a existenţei" şi într-un registru 
asemănător de sensibilitate, sugerează că între autorul şi personajul 
stabilită o "identitate afectivă" (Holban, 1989, pp. 243-244). 

Exemplele citate conduc la concluzia că autenticismul interbelic nu se limitează la 
cotidianul evenimenţial, nici la elementaritatea psihologică sau senzorială, ci vizează 
planul experienţelor umane esenţiale. În cele mai multe cazuri totuşi, ficţiunea autenti
cistă exploatează resurse predominant autobiografice. În cultura română, discursul 
autobiografic a cunoscut o etapă paşoptistă, axată pe construcţia persoanei sociale, apoi 
o etapă junimistă, marcată de literaturizare (Holban, 1989, pp. 46-80). În perioada 
interbelică însă, modelul autobiografic devine o strategie (anti)literară autenticistă. Scrie
rile autobiografice şi în proză ale lui Eliade, Holban, Şuluţiu, !brăileanu funcţionează 
ca vase comunicante, împărţind protagonişti, experienţe, trăiri. Cu toate acestea, proza 
autenticistă interbelică are în ansamblul său şi un caracter intelectualist, chiar dacă evită 
să asume explicaţii psihologice definitive. Pragul maxim de autentificare îl reprezintă 
naraţiunea la persoana I, menită să transmită cu fidelitate experienţa directă a unui singur 
erou. Aceeaşi strategie marchează însă şi tentativa de a fixa în termeni logici impulsurile 
vieţii sufleteşti sau ale senzualităţii. Eliade şi Camil Petrescu oferă două exemple clare 
ale unui autenticism cu vocaţie reflexivă, pe măsura profilului intelectual şi a lecturilor 
filosofi.ce ale prozatorilor înşişi. Tendinţa raţionalizantă a naraţiunii subiective confirmă 
monopolul vocii masculine în proza interbelică (Protopopescu, 2000 ; Burţa-Cernat, 

2011). Într-adevăr, şi prozatoarele interbelice deconstruiesc naraţiunea obiectivă prin 
procedee de analiză, din păcate însă fără a reuşi să dezvolte o formulă distinctă şi 

valoroasă estetic de autenticism. Din a doua jumătate a anilor '30, autenticismul literar 
intră în declin, iar procedeele încă populare ale analizei psihologice nu mai sunt folosite 
întotdeauna cu titlu autenticist. Mai mulţi comentatori, inclusiv dintre partizanii auten
ticismului (Eliade, Şuluţiu), identifică în abuzul de „experienţă trăită" o cauză a crizei 

Autenticismul în literatura română postbelică. 
Optzecismul 

În noua ei evoluţie de după încheierea realismului socialist, literatura română intră într-un 
proces general de estetizare. În proză, acesta nu duce la abandonarea oricărui interes 
pentru realism, relansat, în fond, de Marin Preda. Totuşi, precedentul traumatic al 
realismului socialist determină critica românească să privilegieze o grilă de lectură 
nonmimetică şi noncauzalistă, cât mai emancipată de fostele condiţionări ideologice. 
Dacă proza interbelică prelua strategii autentificatoare din diaristică sau gazetărie, după 
1964, literatura română procedează invers, situând până şi genurile nonficţionale "într-un 
orizont al fictivizării" (Holban, 1989, p. 171). Poetica livrescă a Şcolii de la Târgovişte 
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transformă jurnalul însuşi într-un proiect literar. Chiar dacă analiza psihologică revine 
în forţă în romanele lui Nicolae Breban, Al. lvasiuc sau Augustin Buzura din anii '60- '70, 
sub influenta lecturilor din existenţialişti, Dostoievski, Faulkner, ea nu mai susţine un 
program autenticist focalizat pe individ, ci se integrează unei problematici istorico-poli
tice, abordată sub alibiul limbajului esopic şi al perspectivei narative fluctuante. 

Autenticismul se relansează în programul creator al generaţiei optzeciste ca formă 
de protest indirect faţă de falsul ideologic al realismului socialist, precum şi faţă de 
evazionismul autorizat de poezia neomodernistă şi de proza multiperspectivistă a anilor 
'60-'70, ambele răspunzătoare pentru slăbirea prizei literare la realitate. Tendinţa 

autenticistă poate părea paradoxală pe coordonatele postmodernismului asumat de optze
cişti, o paradigmă care reduce subiectivitatea şi referinţa la jocuri contingente de limbaj. 
Postmodernismul occidental a respins, de fapt, ideea naivă a autenticităţii, prin prisma 
unei crize a reprezentării căreia i s-a răspuns prin influxul teoretic în ficţiune (Butler, 
2003). Aceeaşi simbioză a ficţiunii cu teoria caracterizează şi optzecismul românesc în 
istoria literaturii locale. Toţi scriitorii optzecişti îşi teoretizează practica de creaţie şi o 
fac adesea chiar în spaţiul literaturii pe care o scriu. O acută conştiinţă a convenţiei 
rămâne activă chiar şi când optzeciştii îşi exprimă dorinţa de a „privi realitatea în faţă", 
potrivit celebrului vers al Magdei Cârneci. Variantele creatoare diferite ale optzecis
mului - de la experimentalismul textualist la realismul minimalist, de la biografismul 
Cenaclului de Luni la lirismul neoexpresionist - combină în proporţii variabile recursul 
la tehnică, artificiu, livresc, de sub umbrela convenţionalismului postmodern, cu dezide
ratul unei noi „autenticităţi", gestionată de subiectul care scrie cu conştiinţa artificialităţii 
actului său. 

Din acest motiv, autenticismul postmodern e deziluzionat, propensiunea sa existenţia
listă fiind însoţită pas cu pas de o luciditate formalistă. Simbioza celor două dimensiuni 
se manifestă însă chiar şi în formele experimentale ale optzecismului, aşa cum este 
,, textualismul", influenţat atât de teoria poststructuralistă, cât şi de filosofiile vitaliste, 
printre care cele circulante în interbelicul românesc. Pe aceste duble coordonate, scriitorii 
optzecişti instituie autenticitatea ca „metodă de lucru" (Gheorghe Crăciun) şi preconizează 
o literatură definită prin „antropologism" (Mircea Nedelciu), un „nou antropocentrism" 
(Alexandru Muşina), un „romantism întors" (Radu G. Ţeposu). În viziunea lui Vasile 
Andro, chiar şi literatura textualistă trebuie să fie „impregnată de ritmul fiinţei, de aburii 
bio-energetici ai trupului", să se hrănească din „pulverizarea codurilor", dar să rămână 
„însetată de stradă, de sălbăticia firii, de trăit" ( Crăciun, 1999, pp. 382-387). În 
ciuda unor procedee comune postmodernismului occidental (precum recursul la metatext 
sau amestecul limbajelor), a unui scepticism similar faţă de „marile naraţiuni" şi a 
sentimentului tipic al incertitudinii limbajului, optzecismul românesc nu decredibilizează 
subiectivitatea odată cu celelalte certitudini epistemologice (Hutcheon, 1988, p. XIII). 
Dimpotrivă, îi fortifică rolul şi îi întăreşte poziţia de (unic) centru de coerenţă al lumii, 
respingând astfel abstractizarea neomodernismului şi ambiţiile omnisciente ale romanului 
politic. În accentul biografist poate fi citită frustrarea optzeciştilor faţă de dogma 
regimului comunist care privilegiază colectivul şi uniformizarea. Literatura optzecistă 
visează un echilibru renascentist, cu omul aflat în centrul universului, cu noi teme literare 
legitime inspirate, aşa cum subliniază Muşina, din „biografia umană şi micile întâmplări 
cotidiene", din „datele concrete, fizic-senzoriale ale fiinţei umane, în existenta noastră 
de aici şi de acum" ( Crăciun, 1999, pp. 169-171). 
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Acest nou autenticism reclamă un "model uman integralist" (Braga, 1999, p. 195), 
capabil să reunească toate dimensiunile existentei şi ale individului, să angajeze existenţial 
atât scriitorul, cât şi cititorul. Contrar tendinţei antimimetice din postmodernismul occi
dental, literatura optzecistă îşi cultivă legăturile referenţiale prin accentul pus asupra 
persoanei biografice a autorului de text. Mediul socializant, conversaţional al cenaclurilor 
în care s-au format optzeciştii a imprimat practicii lor literare oralitate şi tranzitivitate. 
Dar la evoluţia respectivă au contribuit şi influente livreşti, cum ar fi poezia Beat. În 
ton cu Ginsberg, Mircea Cărtărescu anunţă o poezie "profund subiectivă", care „se 
învârte în jurul personalităţii scriitorului" şi exprimă „ce simt, ce văd, ce gândesc în 
împrejurările obişnuite ale vieţii mele de om obişnuit" ( Crăciun, 1999, p. 124). 
În mod asemănător, Caius Dobrescu proiectează un poem care „se deschide la ambele 
capete către realitatea din afara lui, cu numeroase aluzii la persoane, locuri, momente 
concrete" ( Crăciun, 1999, p. 144). 

În textele optzeciste, experienţa trăită se amalgamează cu experienţele livrescă şi 
culturală. Pentru că realitatea polimorfă a lumii este deopotrivă existenţă şi text, literatura 
optzeciştilor alternează registrele şi limbajele, ceea ce-i conferă caracterul tehnicist despre 
care s-a vorbit adesea. Un autenticism mai concertat practică poeţii braşoveni (Simona 
Popescu, Andrei Bodiu, Caius Dobrescu, Marius Oprea), de formaţie optzecistă, dar de 
afirmare preponderent nouăzecistă. În cazul lor, biografismul specific întregii generaţii 
se combină cu o atenţie mai accentuată pentru comunicarea vie, limbajul colocvial, chiar 
pentru simplitatea ( căutată) a discursului poetic. Lirismul realist a găsit mediu fertil de 
incubaţie în Braşov, în proximitatea unui poet prozaizant ca Mircea Ivănescu, dar şi 
gratie lui A. Muşina şi G. Crăciun, promotorii conceptelor de "nou antropocentrism", 
,,poezie a cotidianului" sau „poezie tranzitivă". Este adevărat că întreaga poezie optze
cistă cultivă anumite tendinţe autenticiste, prin privilegierea tematicilor cotidianului, 
prin narativizare, oralitate, prozaism, biografism, prin recompunerea universului miş
cărilor zilnice, prin mefienta faţă de metaforismul şi emfaza modernismului. Totuşi, la 
poeţii lunedişti autenticismul e concurat de un livresc exuberant, pe când poeţii neoex
presionişti îl drapează într-un imaginar barochizant. 

În proza optzecistă, procedeele autenticiste nu se mai cantonează în perspectiva 
subiectivă cultivată de interbelici. În schimb, efectele de autenticitate sunt forjate chiar 
în convenţiile naraţiunii de persoana a III-a, odată cu deplasarea accentului de la 
omniscienţă la dialogism. Mircea Nedelciu, de pildă, consideră că inclusiv textul de 
proză îşi poate certifica autenticitatea prin recursul la „documente, acte, transmisiuni 
directe ale unor evenimente petrecute în realitate" ( Crăciun, 1999, p. 311). Proza 
optzecistă respinge perspectiva monopolistă asupra realităţii, preferând romanului total 
din anii '60-'70 forme epice scurte, de schiţă, nuvelă, povestire. Aproape întotdeauna, 
„autorul" îşi face apariţia în propriul text, mărturisindu-se dezorientat de realitate sau 
nesigur cu privire la textul pe care tocmai îl scrie. De aici rezultă un straniu amestec 
de autenticism şi sofisticare narativă, de realism şi textualism, două dimensiuni discursive 
pe care prozatorii-fanion ai generaţiei (Crăciun şi Nedelciu) le ilustrează în egală măsură. 
Volume precum Manualul întâmplărilor (1984) de Ştefan Agopian, 
tografică (1985) de Ioan Groşan, de Cristian Teodorescu 
o echilibristică spectaculoasă între „lumea reală" şi „lumea de hârtie" care îşi afişează 
convenţiile. Autenticităţii feliilor de realitate - resimţită, de pildă, în dialogurile pe care 
prozatorii par să le "transcrie" din ceea ce trăiesc - îi corespunde constanta problematizare 
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a structurilor textului, care vizează mecanismele scrisului şi ale lecturii, raporturile 
dintre autor, narator, personaje. Odată ce autorul descinde în propriul text, cititorul e 
invitat să asiste sau chiar să participe efectiv la procesul de fabricare a textului. Proza 
optzecistă construieşte un nou tip de autenticitate bazată pe această conştiinţă a convenţiei 
şi sugerează că mecanismele textualităţii oglindesc nodul de contradicţii şi complexitatea 
intrinsecă a lumii. De aceea, miza „autenticistă" caracterizează atât fragmentele de 
realitate brută, decupate de optzecişti în stilul „transmisiunilor directe", cât şi discuţia 
metaficţională purtată de naratori în termeni teoretici, dar sub forma mărturisirii directe. 
Textul optzecist se împarte astfel între ceea ce I.B. Lefter numea „maxima artificialitate 
şi maxima naturaleţe": ,,Metatextul e pus în serviciul unei proze a existenţei, iar 
autenticismul (înţeles în problematizarea textuală) îşi descoperă o rază de acţiune mult 
mai largă decât o permite experienţa imediată" ( Crăciun, 1999, pp. 228-229). 

Atât poezia, cât şi proza optzecistă profită de filonul autobiografic al scrisului. 
Evident, autobiografia unor scriitori nu se rezumă la experienţa banalului cotidian (cu 
studenţie, cămine, navete, vacanţe, derivă urbană), ci acoperă şi experienţa livrescă, 
intelectuală. De aceea, timpul existenţial se dizolvă la optzecişti în timpul scriiturii, iar 
autenticitatea trăirii şi cea a artificiului literar se egalizează sub raport ontologic. Pe de 
altă parte, fragmentele existenţei cotidiene lasă mereu să se întrevadă raporturile indivi
dului cu sisteme supraordonate, de tip fie narativ, fie social-politic. Raportat la oricare 
dintre acestea, textul destructurat şi păstrat în stare de virtualitate exprimă un refuz 
implicit al dogmatizării. Procedeele metaficţionale ale optzeciştilor români îndeplinesc 
un rol ideologic similar recursului la „transmisiuni directe" din cotidian: ambele strategii 
acuză reprezentările osificate ale realităţii şi, implicit, vocea autoritară a regimului, 
echivalată simbolic naraţiunii omnisciente. În celebra sa prefaţă la 
(1986), Nedelciu face o dublă trimitere, narativă şi politică, afirmând că acţiunea „regu
lilor proprii ale limbajului literar" nu este o „ textualitate opusă lumii", ci o activitate 
constructivă prin care se poate „interveni în lume". Totuşi, atitudinea politică a naratorului 
optzecist e atenuată de cadrul experimental şi metaficţional al acestui gen de proză, iar 
limitele doritei angajări în realitate rămân limite ale limbajului literaturii optzeciste. 

Nu întâmplător, ,, textualismul" rămâne conceptul cel mai vehiculat în exegeza 
literaturii optzeciste, chiar dacă practica literară îl corelează cu obiective autenticiste. 
După modelul semioticii italiene şi al telquelismului francez, Marin Mincu încearcă să 
forjeze o perspectivă critică adecvată dublei naturi a literaturii optzeciste, împărţită între 
formalism şi existenţialism, între „materialitatea" textului şi „autenticitatea scriiturii". 
În opinia lui Mincu, autenticismul optzecist depăşeşte limitele realismului tradiţional şi 
implică „o anumită înscriere în discurs a instanţei auctoriale" (Mincu, 1993, p. 183). 
Ca atare, metatextul însuşi poate fi considerat o formă a autenticităţii, în măsura în care 
el transpune „drama" scrierii. Totuşi, Mincu nu apreciază prea mult preocuparea excesivă 

pe care o au mulţi optzecişti. În „ textualism" , criticul caută mereu semne 
ale „trăirii existenţiale" sau ale „palpitului vieţii", valente greu de fixat la nivel strict 
formal. De altfel, noţiunea de „textualism" se demonetizează spre finalul anilor '80, 
acumulând conotaţiile negative ale unei literaturi formaliste, care îşi pierde relevanţa anti
politică în perioada imediat următoare lui 1989. Mincu nu abandonează însă conceptul, 
dimpotrivă, se străduieşte până în jurul anului 2000 să extindă aplicabilitatea textualis
mului asupra unor formule literare foarte diferite. Exegetul plasează, de pildă, întreaga 
poezie românească din secolul XX sub umbrela „operaţiei textualizante". La pragul dintre 
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cele două milenii, autenticismul revine în forţă în literatura română, dar pe coordonate 
anticalofile şi minimaliste care se opun punct cu punct programului teoretic sofisticat al 
optzeciştilor. Coordonator al cenaclului "Euridice", Mincu e unul dintre principalii 
mentori ai tinerei literaturi douămiiste şi, pentru o vreme, creează o punte între cele 
două generaţii, în măsura în care insistă să păstreze noţiunile „textualiste" în ecuaţia 

Autenticismul în literatura română postdecembristă 
şi douămiistă 

Tot pe terenul autenticismului se desfăşoară prima polemică radicală cu paradigma 
creatoare optzecistă, odată cu lansarea tinerilor scriitori douămiişti formaţi în cenaclurile 
conduse de Marin Mincu, Mircea Cărtărescu, Marius Ianuş. Turnura realistă pe care 
literatura română o înregistrează în jurul lui 2000 a fost pregătită de influxul nonficţional 
din anii '90, când au cunoscut un succes masiv genurile memorialistice şi confesive, 
vizând în special experienţa comunistă, dar şi de pierdere a capitalului simbolic pe care 
literatura română îl deţinea în timpul comunismului, în favoarea noilor mass-media şi 
industrii de divertisment. Un recul realist şi o căutare programatică a efectelor de 
autenticitate se manifestă pe mai multe paliere artistice din jurul lui 2000 : în noul 
cinema românesc, în subculturile muzicale, în televiziunea intrată în era reality show. 
Totuşi, critica nu a corelat întotdeauna autenticismul literar douămiist cu această sensi
bilitate culturală mai largă, ci i-a căutat filiaţii intraliterare : poezia politică a avangardei 
târzii (Geo Bogza, Ion Caraion), antropocentrismul optzecist, trivialul autobiografic 
(Ioan Es. Pop, Cristian Popescu) sau experienţele fruste ale biologiei (Radu Aldulescu) 
explorate de scriitori nouăzecişti. 

Mecanismele din formula autenticismului douămiist- biografism, prozaism, colocvia
litate etc. - au fost, într-adevăr, legitimate de scriitorii optzecişti, literatura anilor '90 
urmând să ducă mai departe procesul de recuperare a existenţialului şi de emancipare 
de sub presiunea convenţiei. Un rol catalitic în emergenta douămiismului l-au avut poeţii 
de formaţie optzecistă de la Braşov, oraş în care Marius Ianuş şi Dumitru Crudu îşi 
lansează primul „Manifest fracturist" (1998). Aceste filiaţii i-au tăcut pe unii critici să 
vadă în literatura douămiistă doar radicalizarea „proiectului autenticist al predecesorilor 
imediaţi" (Pop, 2005). Totuşi, urmele conştiinţei stilistice şi autoreferenţiale a optzeciştilor 
se şterg programatic în autenticismul douămiist, care accentuează exclusiv, subliniază 
Octavian Soviany, ,,dimensiunile dionisiace ale existenţei" ( 
„Miza transliterară" a acestor tineri scriitori înseamnă că, "înainte de a defini literatura 
ca pe o formă de artă, ei o văd ca pe o formă de trăire", practicând un mod „mimetic" 
de reprezentare a existenţei, caracterizat prin refuzul metafizicii, imaginaţiei, literarităţii 
(Terian, 2005, p. 127). O trăsătură frapantă a autenticismului douămiist, de neregăsit 
în energia vitalistă a prozei interbelice sau în registrul culturalizat al literaturii optzeciste, 
constă în fondul de disperare care conturează un imaginar antiutopic şi postistoric. Acest 
orizont mintal poate fi redat într-o recuzită neoexpresionistă, barochizantă sau în limbajul 
unei notaţii indiferente, menită să înregistreze platitudinea necosmetizată a realului. 
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Uneori, minimalismul maschează un "autenticism de bibliotecă", de extracţie livrescă 
şi atent la crearea unor "efecte literare" (Nicolau, 2013, p. 122). În cele mai multe 
cazuri însă, autenticismul douămiist mizează pe un grad zero al stilizării, corespunzător 
unui grad maxim al comunicării. Privilegierea calităţilor colocviale ale literaturii, până 
la punctul în care ele abia se mai deosebesc de limbajul străzii, marchează şi o tentativă 
de a reface rezonanta publică a literaturii, într-un moment postcomunist când ea pierduse 
competiţia cu societatea de consum şi căzuse din centrul sistemului cultural. 

Autenticismul douămiist fărâmiţează pactul ficţional până la transformarea textului 
în "mărturia fiinţei de came a celui care scrie", cum afirmă Elena Vlădăreanu ( 
Mincu, 2004, p. 327). Amintind poemul spontan-biografist teoretizat de Frank O'Hara, 
Dumitru Crudu consideră că autenticitatea "poate exista numai la nivelul reacţiilor 
noastre subiective", iar distanta dintre ele şi realitate "trebuie să dispară, cedând locul 
unei noi unităţi senzoriale şi psihice, din care să crească după aceea textul poetic" ( 
Mincu, 2007, p. 133). Fracturismul poetic şi proza autoficţională (Ionuţ Chiva, Adrian 
Schiop, Ioana Bradea) transmit trăirile necontratăcute ale unui subiect liric/narator 
suprapus adesea explicit autorului real. Uneori, trăirile respective iau o formă paroxistică, 
viscerală, ,,fracturându-i" cititorului confortul de lectură. Dacă eul cărtărescian remodela 
lumea după chipul şi asemănarea sa, eul douămiist parcurge o traiectorie inversă, 
dezvăluindu-se ca epifenomen al unui mediu (social) real, ca produs concret al unei 
realităţi debusolante. Douămiiştii scriu de obicei din spaţii urbane claustrante, mizeria, 
drogul, deprimarea, marginalitatea fiind toposuri recurente. Precarităţii propriei condiţii 
îi corespunde fetişizarea energiilor primare ale corporalităţii sau oscilaţia între revoltă 
violentă şi dezabuzare paralizantă. 

Spre deosebire de existenţialismul cultivat în autenticismul interbelic, literatura două
miistă plafonează tematica sinelui într-o zonă materială, a biologiei şi a corporalităţii. 
În fond, este vorba de acea parte a umanităţii refulată atât de estetismul literar, cât şi 
de ideologia naţional-comunistă a omului nou (Iovănel, 2017a, p. 23). În acelaşi fel, 
personalizarea discursului literar şi saturarea lui cu indici ai cotidianului, anticalofilia 
stridentă, excesul senzorial, violenta argotică a limbajului marchează revanşa ficţiunii 
după constrângerile de expresie din timpul comunismului. Totuşi, adevărata provocare 
adusă de autenticismul literar postcomunist nu se rezumă la aparentul narcisism auctorial, 
ci vizează textul de atitudine socială, un gen pe care literatura română, dincolo de cazurile 
propagandei ideologice, l-a cunoscut doar în forme eufemizate, discontinue. Textele 
douămiiste recompun cu minuţie documentară peisajul României de zi cu zi din jurul 
anilor 2000, precum şi obsesiile unui spaţiu public disputat de diferite discursuri despre 
societate. Tânărul marginal e tipologia cea mai frecventă în literatura douămiistă, iar 
sensul antagonist al acestei subiectivităţi implică şi interogarea unor modele existente, 
şi falimentare, de societate şi de comunitate (familială, urbană, naţională). În prima 
decadă postcomunistă, trecerea de la valorile colectiviste promovate în discursul public 
comunist la valorile individualiste specifice societăţii de consum fusese rapidă şi deru
tantă, ceea ce explică formele extrem-narcisiste de care se agaţă şi în care se ancorează 
autenticismul douămiist. El nu acuză doar falsul literaturii estetiste/autoreferenţiale, ci 
şi discursurile iluzorii ale contemporaneităţii monopolizate de capitalism. 

Această atitudine faţă de contextul social-politic aminteşte pe alocuri de anarhismul 
generaţiei Beat şi al contraculturii occidentale şaizeciste, care exprimau în termenii unui 
discurs de insurgenţă frustă dorinţa de a recupera o identitate şi nişte moduri de expresie 
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ntaminate de consumerism (Hăberlen, Keck-Szajbel şi Mahoney, 2019, 
p. 42). Deşi poezia Beat îi influenţase şi pe optzecişti, abia scriitorii douămiişti îi recu
perează o parte din mesajul politic anticapitalist, de vreme ce se confruntă ei înşişi cu 
efectele „decompresiei, haosului, anomiei şi frustrării sociale postcomuniste" (Cernat, 
2005, p. 11). Acest context al tranziţiei, caracterizat prin precaritate şi incertitudine 
socială, explică şi activismul manifest în autenticismul douămiist, dorinţa frecvent 
proclamată de a (re)angaja literatura în realitate, o tentativă greu de gestionat însă după 
lunga perioadă în care comunismul a încurajat confuzia dintre arta cu mesaj politic şi 
propagandă. O acută conştiinţă socială se resimte dincolo de biografismul violent afişat 
de Marius Ianuş în volumele (2000) şi Ursul din containăr. Un film 

(2001). Aici, formula narcisismului neoromantic care distorsionează realitatea 
potrivit propriei sensibilităţi nu anulează, ci amplifică reverberaţiile unui întreg context 
istoric şi naţional. Aceeaşi poziţie critică explică şi recursul Ruxandrei Novac şi al Elenei 
Vlădăreanu la persoana I plural. Poemele lor vorbesc în numele unui „noi" care acoperă 
atât spaţiul mintal al propriei generaţii, cu problemele ei tipice de inserţie existenţială, 
cât şi spaţiul unei Românii care traversează o tranziţie problematică. Bilanţul autobio
grafic douămiist developează aşadar o experienţă existenţială colectivă, în care precari
tatea condiţiei de tânăr fără viitor sugerează metonimic destinul întregii ţări. Destule 
poeme douămiiste invocă sarcastic imaginea „României", terfelită de Ianuş într-un poem 
memorabil inspirat de „America" lui Ginsberg. 

Platforma autenticistă a literaturii douămiiste nu este omogenă stilistic şi nu exclude 
forme experimentale, de genul montajului textualist. Aşa este poezia lui Răzvan Ţupa, 
extrem de elaborată retoric, ,,utilitarismul" lui Adrian Urmanov sau discursul brut al 
eului, cu similarităţi suprarealiste, practicat de Dumitru Crudu. Totuşi, reculul autenticist 
din jurul lui 2000 rămâne semnificativ în ansamblu atât pentru dialectica istoriei literare, 
în măsura în care urmează mai multor etape literare caracterizate prin sofisticare, 
stilizare, estetism, cât şi pentru istoria culturală, care înregistrează un moment al 
destrămării iluziilor, la zece ani de la Revoluţia anticomunistă. Din cea de-a doua 
jumătate a anilor 2000, autenticismul literar începe să-şi piardă atractivitatea artistică. 
Poezia intră într-o vârstă postumană, influenţată de limbajul şi de mecanismele perceptive 
ale lumii virtuale, accentul se mută pe tehnică şi experiment, directeţea şi activismul se 
estompează. ,,Tradiţiei epistemologice a viului" i se substituie cultivarea „artificialului", 
poeţii lansaţi după 2010 manifestând un gust evident pentru „ 
colaj, sincretism" (Benga, 2016, p. 154). În proză, autenticismul douămiist se consumase 
şi mai repede după valul autoficţional, iar cea de-a doua decadă a anilor 2000 înregis
trează un reviriment spectaculos al ficţionalului, de la scenariile narative cu dimensiuni 
ludic-fabulatorii la cele care îşi asumă miza de a reproblematiza istoria recentă. 

* 

În literatura română din secolul XX, autenticismul parcurge un scenariu neomogen, 
cu momente disruptive, eclipse şi reveniri. Autenticismul este un cuvânt-cheie în cultura 
interbelică, impus în siajul mai multor paradigme influente în epocă (neovitalism, 
fenomenologie etc.) şi productiv pe multiple paliere, de la cele artistice la cele politice. 
În literatură, autenticismul interbelic se concentrează în epică şi precipită reforma 
naraţiunii tradiţionale prin legitimarea unui tip modern de relativism narativ, după 
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modelul genurilor nonficţionale (jurnalul, eseul, gazetăria). Proza autenticistă interbelică 
evoluează în suprapunere parţială cu proza de analiză psihologică, dar nu se confundă 
cu ea. După eclipsa din timpul aşa-numitului „estetism socialist", autenticismul se 
relansează în literatura optzecistă. Poetica postmodernă sub a cărei umbrelă se plasează 
generaţia şi care postulează caracterul textual al oricărei „realităţi" conferă un înţeles 
compozit noului autenticism, care implică atât o reumanizare a literaturii, preponderent 
ancorată în biografism, cât şi o dimensiune formalistă, de conştientizare a mecanicii tex
tualităţii. Marcat de transformările postcomuniste, dar şi de polemica faţă de textualismul 
optzecist, autenticismul douămiist cultivă formule minimale de realism, încercând să tragă 
toate consecinţele creatoare din supralicitarea eului biografic şi a contextului său imediat 
de viaţă. Totuşi, biografismul douămiist reverberează ecourile contextului social-politic 
contemporan, într-un discurs de o directeţe posibilă doar în postcomunism. 


