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sumându-ne relativismul măsurii de judecată, am porni 
de la o delimitare preliminară funciară: ne propunem 

dezbaterea unei false probleme, sau, mai corect spus, 
formularea induce constatarea unui eşafodaj uşor caduc. 
Explicit, nu credem în valabilitatea cuantificării unui „statut 
al tânărului scriitor român”. La modul absolut, există un 
singur statut, acela de scriitor, iar modalitatea în care acesta se 
configurează, se manifestă, se impune şi se certifică ţine de 
nuanţe adeseori inefabile. Esenţial, este de constatat, la un 
moment dat, opera unui scriitor (tânăr, bătrân, român, 
pakistanez, adeseori irelevant), iar produsul estetic se 
recomandă, prin el însuşi suficient, judecăţii de valoare. 
Perspectiva exegetică, la rândul ei recurent imperfectă şi 
perfectibilă, va conferi statutul (relativ) consacrat al 
produsului artistic. Introducerea în discuţie a problematicii 
scriitorului instituie în sine o modificare de paradigmă, 
transgresând semnificativ caracterul autotelic al artei.  

Însă, desigur, există o realitate (am zice, secundară, 
colaterală, dar şi „fatalist necesară”), aceea a scriitorului, 
elevată, la rândul ei, la gradul teoretizării noţiunii de statut. 
Întrucât subiectul eseului nu se referă la acestea, nu vom 
insista în ambiţionarea inoportună a unui discurs 
susceptibil de elitism.   
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Considerăm că tânărul scriitor este definibil în 
măsura în care vom lua în considerare ca relevante 
„paradoxurile” tinereţilor scriitoriceşti, dintre care 
amintim, aleatoriu, câteva: Tudor Arghezi debutează în 
volum la vârsta de patruzeci şi şapte de ani, Valeriu 
Anania la patruzeci şi cinci (iar la optzeci încheie 
diortosirea Bibliei), V. Voiculescu creează secţiunea 
semnificativă a liricii sale fiind septuagenar etc. Să nu 
uităm la ce vârstă îşi elaborează Apostolul Ioan 
capodopera, Apocalipsa. Pe de altă parte, repere referenţiale 
ale literaturii române sau universale sunt nume ale unor 
scriitori care nu au depăşit, ca moment al creaţiei, o foarte 
juvenilă vârstă biologică, aceasta neimpietând cu nimic 
asupra calităţii excepţionale (pentru fiecare circumstanţă în 
parte) a produsului lor artistic: Vasile Cârlova moare la 
douăzeci şi unu de ani, în 1831, dar cele cinci poezii (sau 
cvasiadaptări) ale sale se constituie într-un straniu moment 
semnificativ al istoriei literaturii române, îndeosebi în 
virtutea unei analize cerebrale a ceea ce era la acea dată 
literatura română; Rimbaud nu mai creează nici un vers 
după 1874 (când avea douăzeci de ani), dar poezia sa este 
un incontestabil fascinant spaţiu axial al simbolismului 
universal. Exemplele sunt suficient de relevante pentru a 
formula opinia conform căreia nu considerăm tinereţea 
biologică a scriitorului un handicap, după cum nu o 
receptăm nici ca pe un factor favorizant creaţiei artistice. 
Tânărul scriitor este o entitate care nu devine 
semnificativă dacă va fi definită în conformitate cu 
dimensiunea sa biologică (dealtfel valoarea biologică a 
operei de artă nici nu rezidă din biologismul creatorului). 
O atare perspectivă este limitativă şi superfluă, problema de 
fond fiind tinereţea spiritului creator, valenţele fecunde ale 
capacităţii sale imaginative şi expresive, intuitivitatea, 
adâncimea psihică şi fantazia creatoare care se pot manifesta 
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pozitiv indiferent de tinereţea biologică a creatorului căruia le 
aparţin. Prin urmare, tânărul scriitor este irelevant pentru 
definirea tinereţii spiritului creator. Şi complementar, scriitorul 
bătrân/îmbătrânit are ca trăsătură definitorie fundamentală 
incapacitatea manifestării spiritului său fecund creator. 

Scriitorul, indiferent de vârsta sa biologică, se simte 
împlinit în măsura în care a reuşit să parcurgă, satisfăcător 
conform propriilor exigenţe, etapele creaţiei artistice: 
pregătirea operei de artă, inspiraţia, invenţia, execuţia, 
conferind o anumită formulă de expresie elementelor 
raţionale şi iraţionale care au intervenit în procesul său de 
creaţie. Din acest punct de vedere societatea contemporană 
nu aduce elemente suplimentare care să influenţeze, pozitiv 
sau negativ, sentimentul de împlinire al scriitorului. Specific 
societăţii contemporane este impunerea mai accentuată a 
unor exigenţe adiacente, colaterale, complementare (dar, 
finalmente, strict necesare) procesului de creaţie, care 
formează conglomeratul denumit receptarea şi aprecierea 
operei de artă. Frustrarea scriitorului în societatea 
contemporană ar putea deriva din faptul că exegezei de 
specialitate asupra produsului său artistic i se conferă un rol 
suprasolicitat, până la a prevala asupra operei în sine, iar, 
pe de altă parte, gustul, judecăţile artistice şi criteriile 
ierarhizării artistice au devenit atât de dificil de anticipat şi 
de satisfăcut, deopotrivă cu referire la lectorul comun, cât 
şi la cel specializat, prin pervertirea (îndeosebi în cazul 
primului) sau elevarea (îndeosebi cu referire la cel de-al 
doilea) exagerată deopotrivă a gustului, a judecăţilor şi a 
criteriilor ierarhizării, încât creatorul poate experimenta 
sentimentul de a nu mai avea un partener autentic de 
adresabilitate, cititorul virtual devenind o nebuloasă fata 
morgana. Însă aceste consideraţii ţin de soarta operei de artă 
odată definitivate, din acel moment ea nemaiaparţinând 
creatorului ei, iar până în acel moment procesul de creaţie 
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este perfect similar aceluia etern imuabil, chiar şi în 
societate contemporană, desfăşurându-se oarecum prin 
ignorarea (la modul esenţial) a datelor (prozaice) societăţii 
în care se conturează. Dacă împlinirea unui scriitor ţine şi 
de ecoul prezumat, al produsului său artistic, în conştiinţa 
semenilor, atunci problema perenă a scriitorului este 
modalitatea de a-şi face cunoscută publicului opera, în 
acest caz tânărul scriitor având, poate, un deficit de şansă 
faţă de scriitorul consacrat, prin aceea că accesibilitatea la 
sponsorul unui demers cultural este considerabil mai 
dificilă. Mecenatul în artă, în orice societate un miracol 
insular, este, poate, ceva mai stingher/obscur în 
contemporaneitate. 

În lumea literară de azi principalele impedimente ale 
afirmării tânărului scriitor le constituie: dificultăţile 
financiare care determină apariţia în tiraje minuscule, 
anonime, a majorităţii volumelor, sau chiar imposibilitatea 
apariţiei altora; lipsa de seriozitate şi profesionalism a 
editurilor în ceea ce priveşte difuzarea şi promovarea 
cărţii; moderat şi relativ, elitismul, insularizarea şi 
narcisismul intelectualului, înţelegând însă determinaţiile, 
subiective şi obiective, ale opţiunilor individuale. Însă, în 
fond, „lumea literară” este o entitate cvasiabstractă, 
eterogenă şi eteroclită, un concept inefabil şi imponderabil, 
imposibil şi nerecomandabil a fi reconfigurată, chiar şi pur 
ideatic, futil, după iniţiative apriorice. Lumea literară, de azi şi 
de oricând, este un conglomerat dinamic şi muabil, greu 
de limitat în sintagme şi formulări definitive. Dacă ne-am 
asuma răspunderea hazardată de a risca o caracterizare, am 
spune că, atunci când ne referim la lumea literară 
contemporană, imaginea care ni se declanşează involuntar 
este aceea a unui arhipelag al proscrişilor şi al 
autoexilaţilor, ignorat şi neinteresant pentru restul globului 
pământesc, între ale cărui insuliţe legăturile maritime au 
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fost fortuit, dar şi tacit abolite, comunicarea realizându-se 
neregulat (şi, uneori, inopinat) prin limbajul braille sau 
prin semnale mute ale telepatiei intuite de către doi 
parteneri întâmplători şi stingheri, pentru restul 
prezumtivilor receptori codul folosit fiind considerat ca o 
curiozitate a antropologiei lingvistice. La intervale regulate 
locuitorii arhipelagului se trezesc din frustrările şi reveriile 
egocentriste pentru a forma detaşamente precar organizate 
de corsari amatori, ezitanţi şi needificaţi pentru cine, ce şi 
de ce să pornească o nouă cabală, iniţiind-o oricum, în 
virtutea unor deziderate care, în general, se dovedesc a fi 
străine galaxiei lui Guttenberg, după care ambarcaţiunile 
plutesc, în derivă, pe un ocean la fel de incert ca şi cel 
anterior, pentru a reveni, inerent, în solitudinea anterioară 
şi atât de familiară a insuliţei personale, din ziua de ieri şi 
de azi, unicul petec de pământ între ape... 

Un model (real, imaginar) de loc/timp ideal pentru 
un tânăr scriitor poate fi cel din Muntele vrăjit al lui Thomas 
Mann, din Jocul cu mărgelele de sticlă al lui Hermann Hesse, 
din Doctor Jivago al lui Boris Pasternak... Iar primul pas pe 
care l-ar întreprinde tânărul scriitor dacă de el ar depinde 
schimbarea lumii ar fi, desigur, imaginarea unei noi utopii.  

 
 


