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Într-un volum colectiv recent apărut, Bogdan Crețu menționează un proiect de
„Enciclopedie a scrierilor memorialistice românești” aflat în desfășurare, care își
propune să adune, într-o primă etapă, „toate lucrările reprezentative de până la
1950” (Crețu 2017: 14). E limpede că un astfel de caracter „reprezentativ”,
indiferent ce sens i-am da, presupune în primă instanță o comparație. O asemenea
comparație se face, de regulă, mult mai firesc între texte propriu-zis „literare” decât
între texte memorialistice, citite de obicei „tranzitiv”, ca „documente”. Cum însă
pentru delimitarea oricărui corpus este nevoie de stabilirea unor criterii unitare, e
limpede că problema genului nu poate fi evitată. Iată de ce, după cum scria Crețu, în
cazul proiectului menționat anterior „nu atât cantitatea intimidează, cât natura
textelor de care ne ocupăm. Discursul memorialistic nu ascultă de reguli, chiar dacă
nu puține eforturi teoretice au încercat să îi ofere o structură” (Crețu 2017: 14).
Sub acest aspect, jurnalul intim și corespondența nu ridică probleme
deosebite, deoarece au o structură distinctă. Mult mai incomode sunt așa numitele
„memorii”, „amintiri” și „autobiografii”, genuri care sunt în egală măsură niște
povestiri cu caracter retrospectiv făcute la persoana I. În ceea ce privește
„amintirile”, de pildă, Ioan Holban a făcut observația că sub umbrela aceleiași
denumiri se ascund, în fapt, două tipuri de texte: Amintiri din copilărie sunt mai
apropiate de o autobiografie, pe când cele două scrieri intitulate Amintiri de la
Junimea, semnate de G. Panu și Iacob Negruzzi, țin de memorii (Holban 2007: 207).
Ultimele două genuri sunt cu siguranță cel mai des confundate. Articolul nostru va
încerca să arate că această confuzie nu ține numai de nivelul cultural deficitar al
celor care o fac, așa cum se crede, cât de istoria diferită a celor două concepte, unul
mai vechi, de sorginte franceză, și celălalt mai recent, de origine anglo-saxonă.
Așa cum arată cazul „amintirilor”, confuzia este agravată de prezența
cuvintelor care joacă rolul unor semnale de gen în titluri. Aceste titluri au fost date
în majoritatea cazurilor de către autorii înșiși, care însă nu le-au ales în funcție de o
analiză riguroasă a textelor sau de definițiile din dicționare, ci „după ureche”,
imitând cel mai adesea modele literare consacrate. Avem de-a face cu texte prin
excelență „moderne”, care nu au fost niciodată clasificate riguros în cadrul unor
poetici de tip clasicist. Sunt, din acest motiv, niște texte mult mai dificile pentru
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cercetător, deoarece, odată ce li se „lipește” o etichetă generică, aceasta va fi mult
mai greu de „dezlipit”. Vom evidenția, sub acest aspect, cazul special al
autobiografiilor existente în literatura română, care, atunci când nu au titluri
„elocvente”, se ascund fie printre „memorii”, fie printre „amintiri”.
Extrem de rare, studiile românești consacrate acestui gen de text sunt marcate
de discontinuități și carențe aplicative. Primul concept riguros teoretizat de
autobiografie a apărut în 1946, în volumul lui Tudor Vianu Figuri și forme literare.
În mod straniu, acest concept nu era exemplificat prin niciun text românesc, fără ca
Vianu să susțină inexistența unor asemenea scrieri în literatura română. Silvian
Iosifescu, autorul următorului studiu major consacrat memorialisticii, citează ideile
lui Vianu, dar statutul de text al autobiografiei rămâne neprecizat (cf. Iosifescu
1971). Așa se face că primele trei cazuri de autobiografii românești sunt discutate
abia în 1984, într-un eseu semnat de Vasile Nicorovici (cf. Nicorovici 1984). A
urmat, în 1998, o lucrare a lui Ioan Holban, care rămâne până în prezent cea mai
cuprinzătoare, cu zece capitole aplicate (cf. Holban 2017). Deși după 2000 s-au
înmulțit semnificativ capitolele tematice, o monografie se lasă în continuare
așteptată. Nu vrem să spunem că o asemenea lucrare ar fi imperios necesară. Ea ar
constitui însă un indiciu semnificativ că studiul românesc al autobiografiei a ieșit
definitiv din purgatoriul „zidului părăsit și neisprăvit”.
Noțiunea de autobiografie fiind puțin cunoscută la noi, este indicat să pornim
de la o definiție:
Povestire retrospectivă în proză pe care o persoană reală o face despre propria
existență, atunci când pune accent pe viața sa individuală, îndeosebi pe istoria
personalității sale (Lejeune 2000: 12).

Lejeune nu oferă și o definiție a memoriilor. Referința la acestea reiese din
descrierea subiectului autobiografiei, care
trebuie să fie în principal viața individuală, geneza personalității, dar cronica și istoria
socială sau politică pot avea și ele un rol important (Lejeune 2000: 13).

Memoriile sunt de regulă asociate cu „cronica și istoria socială sau politică”.
După Vianu, „motivul” (finalitatea) prin care pot fi definite acestea este
obligația sau datoria pe care o resimt oamenii de „a depune mărturie” despre
evenimentele pe care le-au trăit (Vianu 1946: 198). În autobiografii, în schimb,
obiectul narațiunii nu este desfășurarea istoriei, ci formația personală, ceea ce îl pune
pe autobiograf în situația de a prezenta evenimentele trecutului în acțiunea lor asupra
persoanei proprii. Autobiograful stă în centrul istoriei (Vianu 1946: 199).

După cum se vede, deși formulată în termeni mai puțin tehnici, distincția lui
Vianu este în acord cu definiția lui Lejeune. Chiar dacă nu toate autobiografiile au
ca obiect „formația” autorului, este de reținut ca criteriu poziția „centrală” a
autobiografului. În timp ce memorialistul are ca scop să prezinte o versiune asupra
faptelor la care a avut acces, autorul unei autobiografii se axează pe felul cum a
devenit ceea ce este în prezent. Ca să dăm un exemplu, un memorialist îl va prezenta
pe Schiller pentru a arăta contemporanilor felul cum se comporta marele poet în
intimitate, în discuțiile cu un grup de prieteni ș.a.m.d. Goethe, în schimb, evocă în
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Poezie și adevăr întâlnirile sale cu Schiller pentru a scoate în evidență influența pe
care a exercitat-o prietenul său în formarea propriei personalități.
Atunci când definește „motivul” memoriilor, Vianu citează cuvintele lui
Iorga:
Dacă ai văzut fapte istorice, ai obligaţia să le păstrezi în forma în care ţi s-au
înfăţişat ţie. A scrie istoria e o datorie pentru omenire, a o adăuga cu ce ai aflat e o
obligaţie pentru fiecare, rămânând ca aceia care pot scrie să adune ce au aflat de la
cine poate numai vorbi (Vianu 1946: 199).

Deși rândurile se referă la Iorga însuși, figurând în volumul O viață de om așa
cum a fost (1934), marele istoric trimite voalat la Neculce, cronicarul care a cules
pentru prima oară „izvoare orale” ale istoriei. El trimite însă simultan și la propriile
lucrări de istorie a literaturii române vechi, în care cronicarii de acest tip sunt numiți
„memorialiști”. Acesta este sensul riguros istoric al noțiunii de memorii. El
corespunde cu sensul cuvântului „memoriu”, așa cum arată dicționarele, și nu al
cuvântului „memorie”, așa cum se crede de obicei. Pe firul sensului etimologic
ajungem la primele forme de istoriografie, numite în Antichitate hypomnemata de
greci și comentarii de latini. Acestea erau însemnări răzlețe pe care cineva le făcea
despre întâmplări la care a asistat personal, pentru ca, odată strânse, să poată servi ca
surse unui istoric „profesionist”. În Istoria literaturii românești, deși acești „scriitori
mai modești ca pregătire, dar plini de amintirea lucrurilor trăite” nu pot rivaliza cu
„eruditul” Cantemir, Iorga le aduce elogii călduroase:
Ce spune Neculce? Spune, din istoria Moldovei, ce a văzut el, ce este în
legătură cu dânsul. El nu uită a însemna ce a făcut boierul Neculce, adică el însuși
(Iorga 1999: 96).

În ceea ce privește autobiografiile, acestea nu au un sens istoric la fel de
riguros. Exegeții genului se împart în două tabere: unii consideră că există asemenea
scrieri încă din Antichitate, alții că ele nu apar decât târziu, în epoca modernă, când
se impune concepția despre personalitatea umană văzută ca individualitate. În linii
mari, aceasta se opune viziunii clasice a unui „om universal”, ideal valabil indiferent
de țară și de epocă, și corespunde viziunii romantice pentru care, așa cum arată
Goethe în prefața autobiografiei sale, dacă s-ar fi născut cu zece ani mai devreme,
orice om ar fi fost un altul. Vianu, care citează ideile lui Goethe, consideră că
„formația”, cu nuanța necesară de „formare” (Bildung) este „motivul” propriu al
autobiografiei deoarece
Desfășurarea, creșterea, formația nu sunt însă nicăieri mai sensibile decât în
propriul tău caz. Istoria este în primul rând propria ta istorie (Vianu 1946: 199).

Caracterul modern al autobiografiei rezidă, după Vianu, în această concepție
despre individualitate ca produs specific al unor condiții istorice particulare sau, mai
pe scurt, ca istoricitate. Biografiile antice (Viețile paralele de Plutarh) ar fi, în
concepția sa, anistorice, deoarece, cu toate că prezintă niște fapte în succesiune,
personajele lor nu au nimic individual, fiind, asemenea personajelor din basme,
întruchiparea unui ideal. Ne-ar fi interesat cum concepe Vianu, sub acest aspect,
memoriile, deoarece, pe lângă memoriile vechi de tip cronică sau Memoriile
clasicismului, el vorbește și despre memorii moderne. În Memorii de dincolo de
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mormânt, de pildă, Vianu consideră că se menține de la un capăt la altul „același
autoportret al geniului romantic, ros de grele melancolii, purtând veșnic cu sine
durerea de a trăi și neîmpăcarea cu viața” (ibidem: 215). Remarcăm că acest caracter
static ar situa textul mai degrabă în perimetrul clasicismului, cu toate că
Chateaubriand e romantic. Paradoxul nu este de nedepășit dacă luăm noțiunile de
memorii și autobiografie nu în sensul unor clase de texte, ci în sensul unor tipuri
ideale, care se pot combina în proporții diferite în textele concrete. Să însemne
aceasta că există și memorii în care predomină o viziune dinamică a personalității, la
fel ca în autobiografiile moderne? Vianu nu face nicio precizare, din păcate, și
memoriile lui Chateaubriand sunt singurul exemplu pe care îl dă. El afirmă însă că și
în asemenea scrieri moderne, în ciuda individualismului lor orgolios, „motivul”
fundamental rămâne acela al „mărturiei”. Pe această bază, am putea să raționăm că
postura de „martor” a memorialistului și credibilitatea „mărturiei” sale presupun un
punct de vedere unitar asupra faptelor relatate, și de aceea s-ar împăca mai greu cu
mobilitatea goetheanului Bildung.
Recapitulând aspectele enumerate, distincția dintre memorii și autobiografie
se face, de regulă, la nivelul subiectului, prin opoziția dintre istoria generală și
istoria individuală (a unei personalități), dintre relatarea făcută din postura de
„martor” la evenimente și cea făcută din perspectiva celui care își rememorează
viața. S-a spus uneori că asemenea criterii nu sunt de mare ajutor în analiza textelor
concrete, deoarece viața individuală se îmbină permanent cu cea socială, unele
episoade pot pune accentul pe latura publică a personalității protagonistului, altele,
dimpotrivă, pe cea intimă, perspectiva narativă poate să oscileze imprevizibil de la
obiectivitate la subiectivate etc. Nu există cumva și un criteriu mai simplu pe care lam putea aplica fără să fie nevoie să parcurgem un text în întregime?
Dacă acceptăm ca premisă faptul că orice autobiografie povestește felul cum a
devenit cineva ceea ce este în prezent, un asemenea criteriu orientativ ar putea fi
copilăria. Cum se știe, majoritatea autobiografiilor încep cu formula „M-am născut
în ziua X, în orașul Y…”. Acesta nu este doar o formulă stereotipă care ține de
convenția biografiei, ca prezentare a întregii vieți, ci indiciul unei viziuni de tip
genetic: autobiograful adult se raportează la copilul de odinioară deoarece vrea să-și
înțeleagă personalitatea în geneza și evoluția ei. Viziunea respectivă consemnează
rareori nașterea ca un fapt neutru, indiferent. De cele mai multe ori, ea este însoțită
de „semne”. După ce menționează că era cât pe ce să moară la naștere, din pricina
unei moașe nepricepute, Goethe, de pildă, enumeră toate „semnele îmbucurătoare”
pe care astrologii de mai târziu le-au interpretat ca fiind în favoarea lui (Goethe
1967: 7–8). După Lejeune, Rousseau este cel care a impus copilăria ca topos al
autobiografiei. În memoriile secolului al XVII-lea francez, protagonistul își face
intrarea în scenă la o vârstă adultă (cf. Lejeune 1971: 44–45). Acest lucru ține de
faptul că, după cum scria Vianu,
copilul este omul înaintea vieții sociale, și acolo unde făptura lui stăpânește scena,
contrastele sociale, dacă nu acele ale sentimentului individual, pot lipsi (Vianu 1973:
359).

Cu alte cuvinte, un copil nu poate fi un „martor” credibil al evenimentelor istorice,
așa cum o cer prin definiție memoriile.
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Ne amintim că singurul exemplu dat de Vianu pentru categoria memorii
trimitea la faimoasele Memorii de dincolo de mormânt, de Chateaubriand. Dacă le
supunem „testului” copilăriei, vom avea o surpriză, pentru că începutul lor
transformă nașterea într-un veritabil „mit personal”:
Când am văzut lumina zilei eram, pe jumătate, mort. Mugetul valurilor stârnite
de o vijelie cumplită, prevestind echinoxul de toamnă, nu îngăduia celor de față să
audă țipetele mele; adesea mi s-au povestit amănuntele acestea; tristețea lor nu s-a
șters niciodată din amintirea mea (Chateaubriand, apud Iosifescu 1972: 286−287).

Dacă, într-adevăr, avem de-a face cu o autobiografie, înseamnă că nu numai
Vianu s-a înșelat, ci chiar autorul, Chateaubriand. Se pare însă că nu e singurul
scriitor francez care face această „confuzie”, căci, la un secol distanță, Simone de
Beauvoir și-a intitulat primul volum dintr-un ciclu autobiografic Memoriile unei fete
cuminți. Și această carte începe cu nașterea și povestește întreaga copilărie printr-o
alternanță tipică pentru autobiografii între narațiune și auto-analiză:
Această capacitate de-a trece sub tăcere niște fapte pe care, totuși, le resimțeam
destul de acut pentru a nu le uita niciodată, este una din trăsăturile care mă izbesc cel
mai tare ori de câte ori îmi retrăiesc primii ani (De Beauvoir 1991:16).

Care să fie explicația acestei „erori” repetate pe care o fac scriitorii francezi?
Amintind că neologismul „autobiography” a apărut în Anglia, la începutul secolului
al XIX-lea, un cercetător scrie că iritarea francezilor față de moda acestor scrieri,
care invadaseră piața de carte pe la jumătatea secolului, s-ar fi răsfrânt și asupra
cuvântului „cu origine și vocație englezească” (May 1979: 119). S-a instituit un fel
de „tabu”, și, cum genurile seamănă ca două picături de apă, iar literatura franceză
dispunea de „sinonimul” mai nobil „memorii”, scriitorii au optat pentru el. Să cităm
faimoasele reflecții ale lui André Gide: „Memoriile nu sunt niciodată decât pe
jumătate sincere, oricât ar fi de mare preocuparea pentru adevăr...” (Gide, apud
Lejeune, 2000: 43). Cuvântul „memoriile” califică în context Si le grain ne meurt, o
carte din 1916 considerată astăzi, în unanimitate, „autobiografie”.
Pentru că
naționalismul „etichetărilor” franceze era greu de escamotat, în perioada de glorie a
modernismului de la N.R.F. a apărut și o teorie sui-generis conform căreia
autobiografia n-ar fi o scriere de sine stătătoare, ci o „parte componentă” fie a
memoriilor, fie a romanelor” (May 1978: 119). Ideea a prins foarte repede și datorită
faptului că o a doua confuzie se adaugă celei dintâi: cea dintre adjectivul
„autobiografic”, cu sensul cunoscut de „inspirat din propria viață”, și substantivul
autobiografie, care implică exact contrariul, o maximă fidelitate față de fapte. Deși
se declarau dezgustați de autobiografie, francezii n-au avut nimic de reproșat
„romanului autobiografic”. Sofismul a fost consacrat de Albert Thibaudet, criticul
care a opus, după cum scrie Lejeune, „romanul autobiografic (profund și multiplu) și
autobiografia (superficială și schematică)” (Lejeune 2000: 43). E ușor de înțeles de
ce, în 1971, când a publicat prima sa carte, o monografie a autobiografiei franceze,
Phillippe Lejeune s-a considerat pionierul unui vast teritoriu încă virgin. În realitate,
puțini intelectuali ignorau existența autobiografiilor în literatura franceză, numai că
mult mai puțini erau dispuși s-o recunoască. Să-l cităm ca excepție notabilă pe
André Maurois, un specialist al biografiei, care, în prefața „memoriilor” sale,
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avertizează ironic: „Îl rog pe cititor să considere aceste Memorii ca fiind istoria vieții
mele și nicidecum aceea a unei epoci” (Maurois 1976: 13).
Să amintim în acest context cunoscuta influență franceză asupra literaturii
române, o influență mult mai puternică în secolul al XIX-lea, când s-a format
literatura noastră modernă, decât în prezent. Asemenea lui Mihai Zamfir (cf. Zamfir
1989), mulți critici au remarcat o dominație netă a memorialisticii asupra textelor de
ficțiune, dominație care se întinde până aproape de sfârșitul secolului. La influența
larg recunoscută a modelelor literare, ar trebui să adăugăm și efectul împrumuturilor
de noțiuni prin care s-a construit terminologia memorialisticii. Chiar termenul
memorialistică vine, după cum ne arată dicționarele, de la „memorialist, autor de
memorii”. Or, în condițiile „cenzurii” pe care literatura franceză a exercitat-o asupra
cuvântului „autobiografie”, ar trebui oare să ne mai mire faptul că avem atâtea
Memorii și Amintiri, dar nicio Autobiografie? Explicația cea mai simplă a acestei
„lacune” nu este că nici unul dintre memorialiștii noștri n-ar fi cunoscut cuvântul, ci
că nu asociau acest cuvânt cu literatura. O dovedește faptul că majoritatea
vorbitorilor români se află și în prezent în această situație. Dacă i-am întreba ce
autobiografii cunosc în literatura română, aproape sigur nu ar putea să indice nici
una, deoarece asociază noțiunea de „autobiografie” nu cu o operă literară, ci cu
primul sens din DEX, acela echivalent cu ceea ce astăzi se cheamă curriculum vitae.
Dacă am întreba, în schimb, un astfel de „vorbitor” mediu – o ficțiune euristică,
desigur – ce Memorii cunoaște în literatura română, cel mai probabil acesta nu va
indica Memoriile lui Lovinescu sau Xenopol, ci … Amintiri din copilărie. Motivul e
simplu: pe câtă vreme vorbitorul francez a fost învățat să nu confunde substantivul
masculin „le mémoire” cu „memoria”, cel român face în mod curent această
confuzie.
Să revenim la observația anterioară, că în literatura română cuvântul
„autobiografie” nu figurează în niciun titlu de scriere memorialistică. Pornind de la
această constatare, se pot formula două ipoteze: a) că această „lacună” corespunde
unei stări de fapt, adică inexistenței în literatura română a scrierilor de acest fel; b)
că este posibil să existe asemenea scrieri, însă ele „se ascund” sub alte etichete de
gen. Să numim prima ipoteză „realistă”, în sensul unei concepții care consideră că
fenomenele dau naștere conceptelor. Ea este susținută de E. Simion, în viziunea
căruia, în ciuda unei deschideri progresive spre viața interioară, autobiografiile ar fi
„mai rare” în literatura noastră „din pricini ce ar putea fi determinate” (Simion 2008:
165). Criticul enumeră în continuare factori precum „o civilizație a prudenței și a
pudorii”, care se opune manifestării „subiectivității”, lipsa unor modele de „biografii
fabuloase”, care se asociază cu manifestarea tardivă a „sentimentului că au ce
povesti despre ei” (Simion 2008: 165). În acest context, Simion îl citează pe
Lovinescu.
În primele pagini ale Memoriilor sale, acesta afirma că românii nu au „o
tradiţie a literaturii memorialistice” (Lovinescu 1998: 158). Este o afirmație
surprinzătoare, dacă ne gândim că șapte ani mai târziu, în Istoria literaturii române
contemporane (1930−1937) criticul de la Sburătorul îi situează pe memorialiștii
contemporani în prelungirea unei tradiții care se întoarce în timp până la Neculce.
Argumentarea din Memorii pare desprinsă însă din Istoria civilizației române
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moderne, un volum de sociologie a culturii în care vorbește nu criticul literar, ci
ideologul modernității:
Vicisitudinile istoriei, care au împiedicat crearea unei psihologii necesare
economiei naționale, au împiedicat cu atât mai mult precipitarea condițiilor
psihologice prielnice formației memorialistice. [...] Nesiguranța proprietății a dus, la
noi, la atrofia spiritului de prevedere și de economie, iar lipsa de conștiință a duratei
în timp a împiedicat dezvoltarea unei specii de îndeletnicire literară rezumată pe
convingerea robustă a eternității (Lovinescu 1998: 158).

În istoria literaturii, unde perspectiva este a criticului literar, se spune că
memorialistica este un gen prin excelență „moldovenesc”, adică „liric”, „paseist”, și
care
deși s-ar părea că țâșnește din actualitate, din prezent, [...] iese, în realitate, din trecut,
fie pentru a-l reactualiza, fie din nevoia de a trăi în amintire, din incapacitatea
acomodării cu prezentul (Lovinescu 1975: 215).

Criticul regăsește această „notă specific moldovenească” nu numai la
sămănătoriștii contemporani Iorga, Hogaș și Sadoveanu, ci și la precursorii lor, adică
la Negruzzi, Creangă, Nicu Gane, C. Hogaș, Sadoveanu. În paginile din Memorii, în
schimb, pare să fie vorba despre o tradiție diferită: una liberală, modernistă,
orientată spre viitor, pentru care Lovinescu folosește în câteva rânduri cuvântul
„burghez”. Acest cuvânt se regăsește frecvent în opoziția consacrată de unii istorici
între „memoriile” cultivate de aristocrați ca Saint-Simon și autobiografiile
„burghezilor” Franklin, Rousseau sau Goethe. Care să fie, atunci, „specia de
îndeletnicire literară” la care se referă Lovinescu? După ce adaugă că „românii,
hărţuiţi de istorie, n-au avut sentimentul continuităţii istorice”, el remarcă:
„Memoriile cer tihnă, sentimentul durabilităţii; nu poţi scrie despre viaţa ta fugărit
tot timpul de alţii” (Lovinescu 1975: 215, s.m. O.V.). Cuvintele subliniate ne arată
că Lovinescu denumește „memorii” ceea ce tot el definește implicit ca
autobiografie. El face această „confuzie” într-un context de teoretizare în care – nota
bene – dorea să facă o distincție radicală. Dacă ar fi folosit termenul „memorii”
pentru memorialistica de tip sămănătorist, și termenul „autobiografie” pentru tipul
de memorialistică modernă pe care considera că o practică el însuși, Lovinescu ar fi
anticipat cu 16 ani distincția făcută de Vianu în termeni destul de asemănători.
Pentru ca paradoxul să fie împins până la limită, putem adăuga că Lovinescu
nu ignora termenul autobiografie, dar atunci când se referea la texte folosea numai
adjectivul autobiografic. În Istoria literaturii… el se situează pe sine ca romancier
într-un capitol numit „Epica autobiografică”. În esență „romanul autobiografic” pe
care-l preconizează aici ca model nu diferă de memorialistica pe care își propunea să
o scrie decât printr-o narațiune „ușor romanțată”, care însă nu se abate de la
„materialul” propriei biografii (Lovinescu 1975: 121). Într-un interviu din 1932,
referindu-se la romanul său Bizu, criticul precizează:
Fondul, după cum am spus, rămâne memorialistic și autobiografic, adică însuși
materialul ce ar fi trebuit să servească pentru un nou volum de memorii dacă în
procesul tratării lui nu s-ar fi organizat singur sub forma ficțiunii romanțate, fără
pretenția adevărului istoric, dar cu intenția precisă și subliniată de a reconstitui
adevărul psihologic (Lovinescu, apud Patraș 2002: 115).
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E limpede, credem, că unui asemenea text nu-i lipsește decât așa-numitul
„pact autobiografic” consfințit de numele autorului pentru a fi o autobiografie
conformă cu definiția lui Lejeune.
Am exemplificat prin „contradicțiile” lui Lovinescu confuzia tipică dintre
memorii și autobiografie care se face pe scară largă nu numai în critica și istoria
noastră literară, ci, uneori, chiar în studiile cele mai sofisticate consacrate
memorialisticii. Am putea să dăm pagini întregi de exemple, însă ar fi inutil, în
primul rând pentru că încadrarea într-un gen sau altul a unor texte nu este o aplicare
mecanică de „etichete”, ci întotdeauna o interpretare. Un alt motiv este acela că, la
drept vorbind, nu putem fi niciodată siguri că la un scriitor sau la un critic e vorba
despre o „confuzie” propriu-zisă, făcută în cunoștință de cauză, sau despre
propagarea unei omonimii care acționează la nivelul limbii obișnuite. Când aude
fraze de genul „X își scrie memoriile” sau „Am citit memoriile lui Y”, vorbitorul
obișnuit nu se gândește la „memorii”, în sensul riguros al termenului, acela care
desemnează anumite scrieri istorice vechi de tip „cronică”, ci mai degrabă la o
autobiografie, în înțelesul foarte răspândit de „poveste a vieții”. Scriitorul sau
criticul francez care ar utiliza această noțiune „lărgită” de autobiografie ar merita să
fie acuzat că face o confuzie, deoarece, din antipatie față de un așa-numit „barbarism
englezesc”, aceștia comit o extindere deliberată a sensului riguros-istoric al
memoriilor asupra unor scrieri de alt tip. Se poate spune, dacă vreți, că ei recurg la o
metaforă. Pentru scriitorul sau criticul român care procedează la fel, ignorând însă
uzajul literar al termenului autobiografie, aceeași extindere de sens nu mai este
resimțită ca o utilizare insolită, „figurată”. De aceea, tot prin analogie, o putem numi
o catahreză, în accepția vechilor tratate de retorică, care considerau că, atunci când o
limbă nu dispune de un termen propriu pentru un obiect sau fenomen nou, vorbitorii
ei „extind” automat asupra acestui obiect sau fenomen sensul un cuvânt cunoscut.
Exemplele de catahreze cel mai des pomenite în limba română sunt „piciorul mesei”
sau „gâtul sticlei”, expresii pe care niciun vorbitor nu le mai resimte ca fiind
metaforice. Păstrând proporțiile, desigur, se poate spune că fenomenul se repetă
atunci când cineva afirmă că „X își scrie memoriile” referindu-se în gând la o
autobiografie.
Dovada cea mai convingătoare pe care o putem aduce este că, în multe cazuri,
unul și același vorbitor român se poate referi la o carte folosind fie sensul popular al
„memoriilor”, fie sensul corect al autobiografiei. Memoriile lui Mircea Eliade au
fost publicate inițial în franceză, în 1980, cu titlul Mémoire I. Les promesses de
l'Equinoxe. Patru ani mai târziu, traducerea în engleză, publicată în Statele Unite, s-a
numit Autobiography. În ambele cazuri, se poate presupune că autorul, care era în
viață, și-a dat acordul în privința titlului. Ediția românească, în schimb, a fost
publicată postum (vezi Eliade 2003). Într-o „Notă asupra ediției”, coordonatorul ei,
istoricul literar Mircea Handoca, scrie:
Manuscrisul nu are nici un titlu. Ori de câte ori Mircea Eliade se referea la
acest text, îl numea Memorii. Am optat, deci, pentru acest termen (Mircea Handoca,
apud Eliade 2003: XXI).

Convins că titlul e în acord cu intențiile autorului, cititorul va trage concluzia
fie că Eliade ignora distincția memorii-autobiografie, fie că s-a resemnat, din
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modestie, să treacă drept un simplu memorialist. În ambele cazuri, va fi surprins
citind următorul pasaj din Jurnalul scriitorului:
Adineauri, visând cu privirile pierdute pe fereastră, îmi aminteam de foarte
multe lucruri – întâlniri, oameni, întâmplări fără nicio legătură între ele. Dar, la
răstimpuri din ce în ce mai scurte, revenea aceeași întrebare: voi reuși să scriu
Autobiografia până la sărbătorirea de ieri seară, 9 decembrie 1984? (Eliade 1991:
152–153).

Să fi spus Mircea Handoca un neadevăr când a afirmat că, în discuțiile cu
Eliade, acesta își numea mereu textul „memorii”? Nu este cazul. Francofon prin
educație, Eliade putea să folosească în contexte colocviale cuvântul memorii
conform uzajului „popular”. Contextul din Jurnal este însă unul reflexiv. În
continuarea rândurilor citate, scriitorul se referă la vârsta sa înaintată și la artrita care
îl împiedica să-și scrie mai repede Autobiografia, astfel încât, se subînțelege, s-o
ducă la bun sfârșit înainte de a muri. Putem fi siguri că titlul corespunde sensului
riguros al „autobiografiei”, scriere cu un binecunoscut caracter testamentar.
Deoarece am făcut o lungă digresiune, e cazul să amintim afirmația lui E.
Simion că nu există decât foarte „rare” autobiografii în literatura română.
Raționamentul criticului se desfășura în linia unui determinism socio-istoric, fără a
ține cont de rolul pe care îl joacă în identificarea autobiografiilor conceptele folosite.
Acestei ipoteze realiste, îi vom opune o ipoteză „nominalistă”, după care în
identificarea unei autobiografii contează în primul rând conceptul folosit. A fi în
posesia unui concept înseamnă a putea să „vezi” mai multe autobiografii acolo unde,
dacă te limitezi doar la criteriul titlurilor, nu există aparent nici una. Vom ilustra
această viziune „nominalistă” pornind de la cazul lui Teodor Vârnav, un boier
moldovean care, fără să cunoască neologismul „autobiografie”, a scris la 1845 un
text numit Istoria vieții mele. Dacă această carte este, riguros vorbind, o
autobiografie, atunci ea infirmă ipoteza deterministă că o astfel de scriere e
condiționată în mod strict de existența unei civilizații moderne „burgheze”.
Întrebarea pe care o vom pune nu este dacă textul este sau nu o autobiografie, ci de
ce, în condițiile în care a fost publicată în volum încă din 1908, au trebuit să mai
treacă 100 de ani pentru ca Ioan Holban să „canonizeze” Istoria vieții mele ca
„prima autobiografie românească” (cf. Holban 2008: 195–198).
Cercetând istoricul publicării, ne dăm seama că, paradoxal, „descoperirea”
acestei prime autobiografii a avut loc de mai multe ori. Cel care a intuit pentru prima
oară locul ei în cultura română a fost coordonatorul ediției din 1908, folcloristul
Artur Gorovei. În prefața pe care o semnează, acesta o numește „prima operă
autobiografică din literatura noastră”, apreciind că este
o lucrare de seamă din toate punctele de vedere, și autorul ei trebuie să fie pus în
rândul fruntașilor noștri de la începutul veacului al XIX-lea (Gorovei, apud Vârnav
2015: 12).

Este posibil ca Gorovei (1868−1951) să fi fost primul intelectual care a folosit
noțiunea de „autobiografie” în cultura română cu referință precisă la un text de un
anume fel (gen). El a putut să identifice textul ca autobiografie și pentru că a scris
mai multe biografii de scriitori, inclusiv una consacrată lui Vârnav. E limpede, pe de
altă parte, că „descoperirea” lui Gorovei nu putea să aibă consecințe publice decât
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dacă folcloristul ar fi fost o autoritate în cercurile literare. De aceea, se poate
considera că o a doua „descoperire” a cărții a fost făcută de Șerban Cioculescu,
primul comentator care a situat-o într-un context literar. În comentariile pe care le
face acesta, putem recunoaște ușor „modelul” Rousseau, deoarece se insistă pe lipsa
de pudoare a confesiunii, pe furtișagurile din perioada adolescenței, pe hoinăreala
prin medii marginale etc. Coroborând această descriere cu subtitlul „Autobiografie
din 1845”, am fi putut asista la consacrarea „primei autobiografii românești” încă
din 1975, dacă Cioculescu n-ar fi numit cartea…„amintiri” (Cioculescu, apud L.
Faifer, „Postfață”, în Vârnav 2015: 166). Fără să vrea, criticul a condamnat-o astfel
la o „așteptare” de încă un sfert de secol.
Am vrea să facem în încheiere câteva observații privind ceea ce s-ar putea
numi o „condiție de posibilitate” a studiului autobiografiei în spațiul nostru cultural.
Pornim de la faptul că Artur Gorovei a făcut în 1894 o călătorie de studii în Statele
Unite, fiind invitat la un congres al folcloriștilor care s-a ținut la Chicago. Gândindune la prestigiul de care se bucură autobiografia în Statele Unite, înclinăm să credem
că Gorovei și-a însușit acolo conceptul de autobiografie, în urma discuțiilor pe care
le-a avut cu colegii săi americani. Teza pe care o putem deduce este aceea că, din
pricina contextului „francofon” din România, numai o „călătorie în străinătate”
poate duce la o teoretizare românească a autobiografiei. Ioan Holban ne-a ajutat să
ajungem la această ipoteză printr-o observație pătrunzătoare. El arată că prima
autobiografie care a funcționat ca model de gen la noi nu au fost Confesiunile lui
Rousseau, cum ar fi fost de așteptat, dacă ne gândim la francofonia noastră, ci
Poezie și adevăr de Goethe. Trei texte interbelice majore se situează explicit sub
semnul ei: O viață de om așa cum a fost (N. Iorga), Hronicul și cântecul vârstelor
(L. Blaga) și Anii de ucenicie (M. Sadoveanu) (Holban 1998: 259). Chiar dacă
această convergență s-ar explica numai prin rațiuni de gust literar, nouă ne spune că
era nevoie de o influență culturală puternică pentru a putea învinge inerția
„francofonă” pe care am putut-o sesiza la Lovinescu. O asemenea influență oferă
echivalentul unei „călătorii în străinătate”.
Acest lucru ar trebui să ne determine să reflectăm mai atent la „cazul Vianu”.
Capitolele consacrate de esteticianul român „literaturii subiective” nu conțin doar o
„clasificare”, cum s-a spus, ci o tipologie bazată pe o interpretare complexă. Pe
lângă modelul reprezentat de Dichtung und Wahrheit, a fost nevoie și de o formație
filosofică germană. Credem că Vianu n-a ajuns la conceptul de Bildung prin textul
lui Goethe, ci, dimpotrivă, că acest concept l-a făcut să „vadă” Poezie și adevăr ca
autobiografie. Trebuie să adăugăm însă că în egală măsură a contat și cunoașterea
tradiției clasice franceze. Dacă parcurgem studiul Istorism și raționalism (cf. Vianu
1938), vom vedea că filosoful căuta o sinteză între curentele de gândire desemnate
în titlu, sinteză pe care a numit-o activism. Putem subordona acestui activism faptul
că Vianu nu s-a mulțumit să comenteze Poezie și adevăr la cursurile sale de
Literatură Comparată, ci a devenit și primul traducător al textului. Pornind de la
această traducere, în sens restrâns, la care adăugăm și situarea critică față de ideile
lui Lovinescu sau Iorga, vom spune că primul concept românesc de autobiografie a
apărut printr-o „traducere culturală”. Adică printr-o „călătorie în străinătate” dusîntors, dacă ne este îngăduit să forțăm metafora.
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În studiile consacrate memorialisticii există un argument recurent: dat fiind că
„frontierele” între genuri sunt fluide, că toate textele sunt hibride, conceptualizarea
ar fi inutilă; în locul unei distincții între memorii și autobiografie, de pildă, am
putea să tratăm în continuare autobiografia ca o specie de „memorii subiective”. La
aceasta, „profesorul” Vianu ar obiecta, probabil, că pentru a înțelege niște texte
hibride avem nevoie de concepte cât mai precise, care să excludă omonimia, adică
ceea ce noi am numit „catahreza memoriilor”. În deplin acord cu acest punct de
vedere, am spune că meritul cel mai mare al textului său nu rezidă atât în distincția
pe care o face între memorii și autobiografie, discutabilă ca atare, ci în faptul că a
relevat de ce este necesară o asemenea distincție. E bine să o facem pentru că
memoriile și autobiografia nu sunt simple „etichete”, ci concepte care corespund
unor problematici filosofice și tradiții culturale diferite. Despre acest aspect vom
scrie mai multe, poate, cu altă ocazie.
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Some Ideas for the Future of Romanian Autobiographical Studies
Life writings gained much more importance in Romania after 1990, when the new
democratic regime allowed all sorts of diaries, memoirs and memories to be published.
Although eclectic and responding firstly to market criteria, this boom had consequences on
the literary canon, and thus became a challenge for our academic community. An ongoing
project aims to reunite the “most representative” works written up to 1950. This means a
huge amount of writings to deal with, and yet a more difficult issue is represented by the
“slippery” nature of these texts. Being equally narrative and retrospective, Romanian
memoirs, memories and autobiographies are often hard to identify and critical terminology
often rends things worse.
This article deals with a recurring issue: the fact that autobiographies are often
misread as memoirs. This is due to the fact that the English word “autobiography” was
somehow “censored” within the Romanian cultural space as an effect of the domination of
French literary ideas and models all along the 19th century. In France, the English word
autobiography always had a bad reputation, being consequently replaced by writers and
critics by “memoirs”. For most French readers, this substitution is harmless, because they
know what the word “autobiography” means and why some of the writers they admire chose
to replace it. For Romanian writers, instead, who ignore such motivations, this poses a real
dilemma, because the term “memoirs” refers equally to old historical writings and to
contemporary “subjective” and “individualistic” writings which are, in fact, autobiographies.
After retracing this historical background, I discuss about two Romanian critics who
had important contributions to the study of life-writing: E. Lovinescu and T. Vianu. The first
wants to make a clear distinction between two types of life-writings: those written by his
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conservative adversaries and his own „modernist” (liberal) writings, which correspond to an
autobiography. Ironically, he fails to express this distinction because he employs the term
memoirs to qualify both categories. The second scholar, Tudor Vianu succeeds in drawing
for the first time in Romanian culture a clear distinction between memoirs and
autobiography. Examining at length his ideas, my interpretation reveals that his revolutionary
approach was possible because he had both a literary and a philosophical German education.
His concept of a Bildung-type autobiography, as illustrated by Goethe, reveals to be
autobiographical, if we consider his own Bildung. But Vianu could not have applied this
concept if he didn’t know equally well the French classical tradition of memoirs. Last but not
least, I argue that, understood as an “inter-cultural translation”, his version of
“autobiography” owes much also to a Romanian critical tradition, as embodied by his older
fellow-critic Lovinescu.
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