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REZUMAT 

 

Cuvinte cheie: istoriografie literară, istorii literare, tipologie, taxonomie topologie 

 

Scopul şi obiectivele cercetării 

Teza de doctorat Tradițional și modern în construcția istoriilor literare de după 1990 

identifică, încă din titlu, domeniul său de cercetare, în sensul că se concentrează pe fenomenul 

de istoriografie literară românească, cu aplicație directă pe opțiunile tradiționale și moderne în 

proiectarea și construirea istoriile literare apărute după 1990 și cu justificate întârzieri, în jurul 

„actualității istoriei literare” și al viitorului acesteia ca disciplină și obiect.  

Demersul nostru nu urmărește realizarea unei analize exhaustive, ci se rezumă la o 

perspectivă selectivă asupra câtorva circumstanțe reprezentative pentru tema și intervalul 

alese. Direcțiile se concentrează pe „istoria istoriei literare” (sub durată cronologică), pe 

ilustrarea tipologiilor și a topologiilor istoriilor literare autohtone precum și a celor alogene. 

Tema de cercetare doctorală are în vedere atât complexitatea domeniului arondat 

istoriei literare, cât și interesul crescut de care se bucură această disciplină predispusă la 

inedite corelaţii, corespondenţe şi revelaţii bazate pe șansa unor perspective girate de 

transdisciplinaritate.  

Teza de doctorat se întemeiază pe o cercetare critico-sintetică din care nu lipsesc 

interpretările personale, aprecierile și evaluările critice asupra istoriografiei literare în plan 

internațional și a istoriilor literare în plan național; cu țintă pe configurații, determinări 

valorice, înscrieri culturologice, taxonomii, sistematici elementare șamd. Pe baza acestor 

premise se va încerca enuclearea „fenomenului de istorie literară” din unghiul unei discipline 

de sine stătătoare și ca perspectivă literară dinamică/vie, insistându-se asupra forțelor proprii 

de acțiune, stimulilor interni și externi care conferă dinamism, concretețe plurală și varietate 

acestui angrenaj cu „legi inefabile”. 

 

Repere conceptuale ale cercetării 

„Ab initio” se impune o clarificare în ceea ce privește istoria literaturii ca sinteză a 

operelor literare, „explorare sintetică a literaturii naţionale sau universale, urmărită pe un 
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parcurs global sau parţial – un secol, un curent, un gen”
1
, şi istoria literară, asumată drept 

disciplină erudită, interesată de analiza caracterului istoric al literarului și literarității.  

Astfel, pornim de la ipoteza potrivit căreia „istoria literaturii este istoria unui corpus de 

opere şi scriitori consacraţi printr-o serie de instanţe, putând varia după epoci şi ţări”
2
. Mai 

exact, este o istorie a monumentelor literare, bazată pe criterii axiologice care înlesnesc 

selecția și perenitatea literarității. Așa că istoria literară se află într-o relație ombilicală cu 

literatura, deoarece aceasta reprezintă o adevărată „placenta previa” a unei atari „științe cu 

legi inefabile”. Teza de doctorat va fi, cu precădere, interesată atât de modul propriu de 

existență a acestei discipline, cât și de modalitățile specifice prin care se înfăptuiește schimbul 

de substanțe dintre organismul literaturii și cel al „embrionului critic”, într-o perioadă concret 

determinată istoric.  

Altfel spus, vom fi atenți la modalitățile prin care critica literară, contribuie la 

ierarhizarea producțiilor literare, într-un context mai larg, recunoscut prin armonizarea critico-

estetică, a teoriei cu practica literaturii; exercițiu ce nu ezită în a propune ipoteze și modele 

menite să rezolve situații inerente unei analize transdisciplinare a materialului literar.  

Domeniul istoriei literare se conturează ca un spațiu biaxial, axat, pe de o parte, pe 

latura teoretică, profilând statutul funcțional al disciplinei de istorie literară, constituită din 

„concepte, teorii, postulate folosite în construcția unui model operator de studiu”
3
 iar pe de 

alta, pe opțiunea ca „spațiu empiric, alcătuit dintr-un ansamblu de date, de fapte, de opere, de 

scriitori în contextul lor de producție, de recepție și de interacțiuni sociale”
4
. Dinamismul se 

recunoaște prin faptul că, istoria literară este un fenomen într-o perpetuă stare de fermentare 

și/sau criză.  

Putem observa că istoria literară și istoriografia se bucură de o atenție sporită și că se 

readuc în discuție noi metode și perspective, schimbând, anulând, inventând sau 

reconsiderând perspectiva asupra „biografiei ideii de literatură”. În același timp, am constatat 

că este destul de evidentă realitatea potrivit căreia scopurile istoriografiei literare sunt 

suficient de vagi iar formele, procedurile și conceptele consacrate, vehiculate de istoriile 

literare tradiționale sunt adesea subminate teoretic și critic.  

Din aceste considerente cercetarea noastră se concentrează pe o revedere critică a 

metodelor, abordărilor și clasificărilor actuale, cu o atenție egal-distribuită pe unele modele 

                                                 
1
 Paul Cornea, „Genurile tradiţionale ale istoriei literare, în căutarea unor noi identităţi. Statutul actual al istoriei 

literaturii şi al antologiei” în Delimitări şi ipoteze. Comunicări şi eseuri de teorie literară şi studii culturale, Iaşi, 

Polirom, 2008, p. 184 
2
 Clément Moisan, Istoria literară, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2000, p. 15 

3
 Ibidem, p. 29 

4
 Ibidem  
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internaționale de istorie literară și pe ceea ce s-a conservat în/din istoriografia literară 

vernaculară după 1990. 

Istoria literară are o structură bidimensională: pe orizontală ea se concentrează pe 

istoria literară văzută ca fenomen istoric și estetic, iar pe verticală, transdisciplinaritatea este 

pusă în lumină prin traversarea mai multor niveluri (conflict tematic, influențe, șamd) ale 

literarității, grație implicării în exegeză a teoriei „terțului inclus”/ascuns, cel care face posibilă 

libera circulație și interschimbul dintre fluxul informațional și fluxul de cunoaștere, ce 

traversează universul interior al fenomenului. 

În taxinomia istoriilor literare, pe care le avem în vedere, se vor face trimiteri și la 

teoria „câmpurilor literare”, propusă de Pierre Bourdieu, teoria „terțului inclus”, teoretizat de 

Basarab Nicolescu, precum și la alte teoretizări și opinii critice, autohtone, occidentale sau 

nord-americane. 

Concret, teza de doctorat Tradițional și modern în construcția istoriilor literare de 

după 1990 este structurată pe patru paliere: istoria istoriei literare; istoria literară post-

decembristă; tipologii în istoria literară; topologii în istoria literară. 

În primul capitol s-a operat distincția necesară între istoria literaturii, percepută ca 

sinteză cu legi proprii de funcționare, ca tablou general ce cuprinde totalitatea elementelor 

literare, apărute în succesiune și istoria literară ca disciplină erudită, interesată de analiza 

istoricității literarului. S-au urmărit, cu precădere, mutațiile concret-suferite de conceptul de 

istorie literară, în plan național, prin influențele exercitate de critica și teoria literară și 

modalitățile în/prin care influențele literaturilor și a culturilor străine au fost preluate de 

istoriile literare românești.  

După o sumară trecere în revistă a direcțiilor majore, prezente în literaturile străine, în 

principal occidentale, am efectuat un scurt „istoric al istoriilor literare românești”, dintr-o 

perspectivă razant-tradițională și profund-modernă, de la primele istorii literare, dependente 

de istoria culturală, cu trecerea, firească, spre istoriile literare care analizează doar producțiile 

în limba română spre a încheia cu acele istorii ce demonstrează și evidente preocupări 

estetice. Istoriile literare apărute în intervalul 1944 – 1990 nu sunt foarte numeroase, fiind o 

perioadă lipsită de omogenitate și vocație a sintezei datorită presiunilor politice opresive. 

După trasarea cartografică a fenomenului de istorie literară românească și a istoriilor 

literare, apărute înainte de 1990, am trecut la redesenarea unor modele de istorie literară 

postdecembristă analizate în cel de al doilea capitol al cercetării noastre.  

Odată cu eliberarea din chingile regimului comunist asistăm la o revitalizare a 

fenomenului, istoria literară concretizându-și profilul prin apariția unui număr considerabil de 
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op-uri. Istoriile literare apărute după 1990 preiau, mărturisit sau subînțeles, câte ceva din 

ierarhiile și valorile deja impuse de cele anterioare și/sau de grupurile literare din jurul 

revistelor literare, în special de România literară, Dilema, Observatorul cultural și alte 

publicații postdecembriste. Presiunile suferite de literatura română în perioada comunistă, 

sunt leit-motivul, reflectat în aceste istorii literare, deoarece influența determinismului social 

și politic nu a putut fi anulată. 

Din dorința de a oferi o imagine cât mai fidelă asupra istoriei literare, ca fenomen 

postdecembrist, cercetarea noastră s-a concentrat pe identificarea și detalierea problemelor 

specifice și de fond cu care istoria literară s-a confruntat în acest interval. O altă dificultate a 

istoriilor literare este reprezentată de metodologia utilizată, de criteriile de selecție, 

structurare, documentare, metode și stil, care sunt și ele supuse disputelor. În detalierea 

metodologiei utilizată de istoriile literare contemporane s-au luat în considerare influențele 

tradiționale, precum: construcția globală a literaturii de la origini până în prezent, bazată pe 

principiul diacronic, documentare acribioasă, obiectivitate, periodizarea operelor literare pe 

curente literare, epoci, ideologii etc.  

Problemele de fond ale istoriografiei literare românești vizează istoriile literare 

orientate spre etnic deoarece, prin tratarea exclusivă a literaturii, create între granițele 

naționale, se exclud minoritarii și autorii ce creează în afara granițelor; de unde rezultă un 

anume provincialism și un monolingvism ce trebuiesc, evident, devansate. Problema 

actualității istoriei literare poate fi depășită prin acceptarea noilor modele de istorii literare, iar 

cantonarea istoriei literare, între premise și realizări, trebuie și ea surmontată, deoarece 

niciuna dintre istoriile literare actuale nu mai respectă o definiție ipotetică și unanim 

acceptată. 

În contextul în care istoriografia literară actuală este supusă nenumăratelor schimbări 

și influențe, detaliate deja în capitolele anterioare, în capitolul trei am abordat o problemă și 

mai „spinoasă” în legătură cu istoriile literare și anume cea a clasificării acestora. În 

cercetarea noastră am inventariat principalele tipologii identificate de-a lungul timpului de 

importanți critici și istorici literari, după care am propus o taxonomie a istoriilor literare 

departajate pe baza unor dihotomii de genul: integral/total vs parțial/secvențial; monografic vs 

paradigmatic; autonomist/estetic vs heteronomist/contextual. Sau arbitrate pe baza teoriei 

„terțului inclus”: tradițional – modern – eterogen, național – internațional – transnațional ori 

în funcție de trăsături: moderne și/sau postmoderne; eteroclite și fractale (în varianta propusă 

de Ion Manolescu) șamd. 
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Pe parcursul cercetării am constatat că nu există istorii literare care să aparțină integral 

unei singure categorii, deoarece istoriile literare amalgamează o serie de procedee, metode, 

analize, periodizări, selecții, ierarhii, etc. preluate unele de la celelalte, construind aliaje 

sintetice. 

În concluzie istoriile literare apărute după 1990 pot fi incluse, rând pe rând, parțial sau 

involuntar, în mai multe creuzete tipologice dintre cele avute în discuție, pentru că, după cum 

s-a constatat, niciuna dintre aceste istorii nu poate fi total-inclusă într-o singură categorie. 

Criteriile, luate în calcul pentru stabilirea tipologiilor, sunt bazate pe caracteristici proprii 

istoriilor literare și ele nu exclud adâncimea și dimensiunea materialului analizat, recurența și 

dinamica principiilor estetice, situația „câmpului literar” și al contextului: tradițional și 

modern; național și internațional etc. 

Având la bază teoria transdisciplinarității, noile preocupări ce vizează istoria literară, 

se orientează spre modele de istorie literară transnaționale care pun accent pe „diferențele 

specifice” ale diverselor culturi și pe istorii literare „cantitative” apelând la discipline diferite 

pentru a transcende sensuri hermeneutice originale, detaliate în ultimul capitol al cercetării 

noastre. 

S-a remarcat, de asemenea, că topologiile istoriilor literare actuale au la bază 

spațialitatea ca noțiune predominantă atât în domeniul criticii și istoriei literare cât și în 

studiile culturale, cu accent pe cotitura spațială, ca variantă la mai vechile analize literare 

dedicate timpului și istoriei liniar-ascendente. Factorii cei mai importanți care au contribuit la 

această deplasare de perspectivă dinspre temporalitate și istorie literară către spațialitate și 

geografie literară sunt generați și predeterminați de schimbările sociale și organizările geo-

politice (cum ar fi globalizarea, satul planetar etc.) precum și o renunțare firească la idealul 

iluminist, mai exact la imaginea istoriei ca o mișcare progresivă spre libertate și evoluție. 

După o succintă trecere în revistă a diferitelor aspecte ale spațialității cum ar fi cele de 

cartografie literară, geocritică și geografie literară șamd. s-a trecut la developarea noilor 

modele de istorii literare internaționale întemeiate pe repere spațiale. Au fost identificate două 

tipuri de istorii literare: cele cantitative și cele comparate/transnaționale. Istoriile literare 

cantitative se definesc în opoziție cu formele tradiționale de organizare, iar modelele 

artificiale de interpretare cantitativă a textelor literare, propuse de Franco Moretti în studiile 

sale, „grafice”, „hărți” și „arbori” sunt preluate din discipline diferite; „graficele” din istoria 

cantitativă, „hărțile” din geografie, iar „arborii” din teoria evoluționistă, preconizându-se 

astfel o istorie literară rațională.  
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Istoriile literare comparate/transnaționale au la bază un concept cu mult mai flexibil și 

integrativ de istorie literară și se doresc a fi ceva total diferite față de istoriile literare 

tradiționale, prin abordarea „producțiilor literare” din alte zone geografice, scrise în limbi 

diferite și provenind din zone cu tradiții culturale variate.  

Pe parcursul cercetării au fost identificare următoarele modele de istorii literare 

construite pe repere spațiale, materializate prin concepte precum nodurile culturale (Marcel 

Corniș-Pope), modelul arhipelagului (Hervé Théry) și (pen)insularitatea (César Dominguez).  

În urma analizării acestor modele de istorii literare, construite pe repere spațiale, 

rămâne de văzut care sunt șansele lor de evoluție și supraviețuire. În același timp persistă 

întrebarea vizând în ce măsură lucrările de „geografie literară”, publicate în România de după 

1990, reuşesc să se sincronizeze cu direcțiile occidentale, reprezentate de cercetările 

menţionate mai sus. 

Un alt pol al reperelor spațiale, racordate la literatura română, îl constituie studiile lui 

Cornel Ungureanu, pionier al geografiei literare românești, numită de el ca atare, și a 

conceptelor adiacente pe care acest agregat le pune în circulație. Abordând cu prudență 

conceptele propuse autorul nu definește geografia literară ca opusă istoriei literare de tip 

clasic și nici nu urmărește suspendarea canonului estetic, ci aceasta este văzută ca o 

alternativă complementară la istoria tradițională, cu tot ceea ce contribuie la argumentarea 

valorii estetice și agrementarea literarității.  

Cert este că istoriografia literară a fost întotdeauna un spațiu privilegiat de întâlnire a 

ideilor, tocmai de aceea cercetările de istorie literară nu trebuie limitate la domeniile care țin 

de sfera strictă a literarului, ci trebuie extinse și la alte domenii înrudite sau chiar diferite, 

istoria literară confirmând multiple semne de vitalitate prin acceptarea acestor influențe 

transdisciplinare. 

 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică 

Domeniul și aria de cuprindere a istoriei literare sunt suficient de variate, o dovadă 

constituind-o nenumăratele „studii de istorie literară” și numărul crescut de clasice „istorii 

literare” apărute după 1990. Ceea ce aduce nou această teză de doctorat constă într-o modestă 

inventariere a proiectelor și o (re)interpretare critic-teoretică și sintetică a „producțiilor” 

dublată de o (re)evaluare pragmatică a rezultatelor cercetării, cu țintă pe taxonomia istoriilor 

literare contemporane și a noilor modele de istorii literare românești și străine.  
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Demersul nostru se constituie ca o „etalare” solid-argumentată ipotetic, științific și 

scriptic a datelor aporetice, a metodelor, punctelor de vedere șamd. care au condus la 

rezultatele de fond ale cercetării doctorale, finalizate cu o teză în premieră. 

 

Concluzii 

Concluziile își confirmă validitatea prin ceea ce a fost implicit-analizat și detaliat în 

paginile scrise până acum. Chiar dacă perspectivele propuse de noi pot fi receptate subiectiv, 

ne-am asumat acest risc și am încercat să reconstituim traseul unei cercetări care și-a propus 

să ofere un „tablou mișcat” al istoriografiei literare românești, cu o dinamică reflectată în 

modalitățile de construcție ale istoriilor literare apărute după 1990.  

S-a sesizat, în ultimii ani, un interes crescut față de studiile istorice și, ca atare, teza de 

față a venit în întâmpinarea acestui „trend” și a încercat să ofere o firească și absolut-necesară 

orientare printre istoriile literare contemporane. Demersul nostru a fost destul de dificil având 

în vedere realitatea potrivit căreia istoria literară este un fenomen eterogen, insuficient 

analizat, centralizat în jurul unor axe mobile, căruia nu i se poate stabili o tipologie fixă, fiind 

în fața unei „delte”, formă de relief literar în continuă mișcare.  

Cercetarea de față se înscrie în contextul mai larg al perspectivelor transdiciplinare, 

constituindu-se ca o (re)sintetizare a istoriei literare românești, înțeleasă ca fenomen și 

disciplină, ca realitate volumetrică; cu luarea în calcul a „reactivilor” folosiți. Prin interogarea 

și analizarea câmpului istoriografic actual putem înțelege mai bine cum au fost scrise istoriile 

literaturii române, de la primele încercări, radiografiate de noi general, până la istoriile literare 

de după 1990, cartografiate și revăzute prin tipologiile propuse și explicitate pe parcursul 

demersului de cercetare. Noutatea abordării a rezultat din (re)valorificarea, în perspectivă 

recurentă, a modelelor de istorii literare, apărute în perioada sus-menționată și din 

(re)sistematizarea istoriilor literare românești, cu precădere. 

Nu au fost pierdute din vedere „influențele intranaționale”, dintre istoriile literare 

tradiționale, constituite ca modele și variantele prelucrate după proiecte hibridizate și nici 

influențele inter-, extranaționale, care s-au exercitat proiectiv, asupra istoriei literare 

românești, prin teorii și modele străine și/sau maniera particulară în care acestea au amprentat 

modalitățile de construcție ale istoriilor literare autohtone de după 1990. 

Teza de doctorat Tradițional și modern în construcția istoriilor literare de după 1990 

a dorit să ofere o perspectivă de ansamblu asupra istoriografiei literare românești și asupra 

istoriilor literare apărute după 1990, integrându-se astfel în tendințele actuale de cercetare, 
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prin (re)valorificarea din perspectivă contemporană a istoriilor literare românești, precum și 

prin (re)sistematizarea principalelor tipuri de istorii literare prezente în peisajul literar național 

și internațional. 
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