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DESPRE CANON: ÎNTREB�RI �I IPOTEZE 

Paul Cornea 
 

Am s� renun� în aceast� transcriere a interven�iei mele la consf�tuirea din decembrie 2009 a 
ANPRO la unele elemente de „captatio benevolentiae”, ca �i la o serie de dezvolt�ri pe care 
oralitatea le admite �i chiar (uneori) le încurajeaz�, dar transformarea vorbirii într-un text destinat 
lecturii le face inutile (fiind redundante, conjuncturale ori centripete). De asemenea, am s� introduc 
o serie de elemente noi �i voi modifica în oarecare m�sur� ordinea expunerii, pentru a-mi face teza 
mai clar� �i, în inten�ie, mai conving�toare. 

Ce este canonul? Voi începe printr-o aproximare a semnifica�iei no�iunii spre a �ti despre ce 
vorbim �i a ajuta la identificarea pozi�iei mele. Exist�, în genere, dou� modalit��i de a în�elege 
termenul: ca list� de preferin�e �i ca set de reguli. În varianta secund�, ca set de reguli, no�iunea 
trimite la configurarea curentelor, la descoperirea paradigmelor care stau la baza tendin�elor, 
�colilor, orient�rilor în care se diferen�iaz� mi�carea literaturii. În sensul de list� de preferin�e – 
singurul pe care-l am în vedere aici – ceea ce se impune a fi re�inut e c� aceast� list� nu e a unuia sau 
a altuia dintre noi, nu e nici m�car a expertului în literatur�, fie el un mare critic. E vorba de o list� 
„autorizat�”, care exprim� o opinie valoric�, nu doar credibil�, ci învestit� cu o „autoritate” 
transindividual�, bucurîndu-se, în principiu, de o larg� adeziune. Desigur, se vorbe�te adesea de un 
a�a zis „canon la purt�tor”: fiecare e liber s�-�i aib� propriile p�reri în privin�a performan�elor 
literare. Îns� în în�elesul propriu al termenului, canonul consfin�e�te o ordine instituit� sau 
institu�ionalizat�, existen�a unui corpus de scriitori a c�ror valoare e recunoscut� de o colectivitate 
mai mic� ori mai mare, de membrii unui cenaclu ori de masa de cititori care cump�r� opera unui 
laureat al premiului Nobel. Dup� mine, este axiomatic c�: „f�r� consens, f�r� un acord majoritar 
asupra unor autori, nu exist� canon”. 

S� vedem îns� �i alte tr�s�turi caracteristice ale conceptului. Atît antichitatea cît �i Evul Mediu au 
uzat de practica recomand�rii anumitor scrieri drept obligatorii pentru formarea omului instruit. 
Aceste liste aveau un caracter prescriptiv, indicau autorii vrednici de admira�ie, care urmau s� fie 
imita�i. Dar dac� în zilele noastre o asemenea normativitate se estompeaz� tot mai mult, fiindc� tr�im 
într-o epoc� permisiv�, de pluralizare a gusturilor �i dispersare a travaliului interpretativ, în schimb 
canonului i se cere s� legitimeze. Autorii canonici, fie c� ne plac ori nu, se bucur� de o bun� cot� de 
pia��, sunt considera�i a apar�ine zonei de vîrf a profesiei. Capitalul lor simbolic, mai mare ori mai mic, 
le aduce  prestigiu �i recunoa�tere. Alte tr�s�turi definitorii: canonul e un corpus ierarhizat, care 
cuprinde mari mae�tri �i autori, cu recunoa�tere local�, dispunînd de o rezonan�� limitat�. Este, 
deopotriv� o structur� stabil�, dac� ne gîndim la voga multisecular� �i universal� a unor Dante, 
Shakespeare, Goethe etc., �i extrem de fluid�, dac� avem în vedere marele num�r de scriitori pe care 
trecerea timpului îi elimin� treptat din memoria colectiv�. De altfel, cu prea pu�ine excep�ii, pozi�iile 
ocupate de diferi�ii autori sunt negociate în permanen��, ceea ce înseamn� c� are loc o continu� adaptare 
�i readaptare la cerin�e, gusturi, la mobilitatea pie�ii �i a diferen�elor individuale. S� mai amintim, în 
fine, de eterogenia canonului, dat� de marea diversitate a genurilor ori stilurilor practicate.  

În România, canonul este o no�iune descoperit� recent, dar foarte utilizat�, ceea ce nu înseamn� 
c� o �i în�elegem la fel. Adoptarea �i promovarea ei s-a petrecut  dup� 1989, dar de atunci a devenit 
o preocupare, pentru unii chiar o obsesie. De ce? Cred c� cel pu�in din patru motive. Mai întâi 
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pentru c� am avut patru decenii de totalitarism comunist care au întrerupt procesul de evolu�ie 
normal� a literaturii. A fost impus� atunci o nou� ordine, modificîndu-se brutal criteriile de 
judecat�. O serie de autori importan�i au fost pur �i simplu sco�i din circula�ie: H. Papadat 
Bengescu, V. Voiculescu, Ion Barbu, Lucian Blaga, Goga, Arghezi, o anumit� perioad� de timp, 
Mircea Eliade, Cioran etc. Chiar �i Istoria literaturii a lui C�linescu era �inut� la fondul secret, de�i 
marele critic a sus�inut regimul comunist printr-un ziar „Na�iunea” �i printr-o intens� campanie 
publicistic�. �i clasicii au fost discrimina�i, în orice caz ideologiza�i pîn� la desfigurare: se încerca 
reducerea lui Eminescu la Împ�rat �i proletar, a lui Caragiale cu pamfletul 1907... �i în plus mai era �i 
promovarea unor a�a-zise valori noi, cu A. Toma, Frunz�, Galan, cohorta versificatorilor de 
circumstan�� etc. Dup� înl�turarea parantezei istorice comuniste a devenit necesar� restabilirea 
adev�rului, refacerea ordinii valorilor, eliminarea practicilor cenzurii �i a intoleran�ei brutale, 
necesitatea de a repune în prim plan arta împotriva ideologiei, de a reîntregi patrimoniul mutilat. 
Îns� ac�iunea de rectificare a erorilor s-a concretizat printr-o vast� opera�ie de recanonizare. Ea s-a 
desf��urat într-un climat democratic, pe baza pluralismului, a schimb�rii raportului dintre centru �i 
periferie, a unei anumite diminu�ri a monopolului Bucure�tiului în materie cultural�, a accentu�rii 
concuren�ei de pia��, cu consecin�ele ei inevitabile: lupta editorilor pentru profit, a scriitorilor �i 
criticilor pentru cî�tigarea de influen��. În al treilea rând, cred c� nu trebuie ignorat� o ineren�� a 
istoriei culturii noastre, faptul c� evolu�ia s-a desf��urat mereu, la noi, în disloc�ri �i suprapuneri, 
sub semnul a ceea ce s-a numit „arderea etapelor”: n-am consumat pîn� la cap�t o anumit� form� 
cultural� �i am preluat o alta care s-a suprapus �i a interferat cu prima. Canonizarea are îns� nevoie 
de termene lungi, este un fenomen de durat�, or la noi s-a mers foarte repede, din romantism în 
simbolism, în naturalism �i sem�n�torism, apoi am virat în interbelic, cu deschiderile lui multiple, 
c�rora Istoria vitreg� le-a pus cap�t brusc �i dramatic. Ca atare, a lipsit timpul pentru o stratificare 
stabil� a valorilor, ne-am obi�nuit s� cl�dim f�r� a ispr�vi, a o lua mereu de la cap�t într-o tranzi�ie 
interminabil�. �i, în fine, în al patrulea rând, ar trebui s� lu�m în calcul �i influen�a american�. În 
actuala epoc� a globaliz�rii, orientarea tradi�ional� spre Fran�a a fost abandonat� �i înlocuit� prin 
atrac�ia exercitat� de un alt pol magnetic cultural, cel al Statelor Unite. De acolo vin acum 
principalele mode �i modele, emula�ia �i influen�ele. Odat� cu postmodernismul, am importat de 
peste ocean �i conceptul de canon, ca �i multe din modalit��ile aplic�rii lui. 

�i acum, o întrebare capital�: dac� în adev�r canonul e o structur� autorizat�, implicînd un 
consens, o expertiz� majoritar�, atunci unde-l g�sim consemnat, ca s� putem diferen�ia opinia 
subiectiv� a fiec�ruia de opinia obiectiv� a majorit��ii? În istoriile literare? S-o lu�m în considerare 
pe cea mai recent�, datorat� lui Nicolae Manolescu, cel mai însemnat critic al perioadei 69-90 a 
secolului trecut; oare ea reflect� ordinea canonic� a literaturii noastre? Avînd în vedere numeroasele 
omisiuni �i subiectivisme care i-au fost repro�ate (îndeosebi, relegarea multor scriitori aprecia�i într-
o rubric� pur enumerativ�, de a�a zis Dic�ionar), nu cred c� cineva ar putea-o afirma. De altfel, 
Manolescu însu�i n-a emis o asemenea preten�ie: el declar� c� a voit s� scrie o istorie a literaturii 
„vie �i chiar contradictorie, în m�sura în care nu exprim� un autor abstract, intemporal, ci pe mine, 
cel de acum �i de aici, cu lecturile, temperamentul, gustul �i capriciile mele”. 

Dar poate c� g�sim explicitarea obiectiv� a canonului în cele �apte volume ale Dic�ionarului academic 
al literaturii române, de curînd încheiat? Nu-l vom g�si nici în aceast� lucrare de erudi�ie, extrem de 
util�, care, în pofida tuturor lipsurilor ei, reprezint� totu�i o performan�� remarcabil�, f�cut� cu 
putin�� prin tenacitatea demn� de laud� a lui Eugen Simion. Nu-l vom g�si fiindc� Dic�ionarul e 
c�l�uzit de o viziune cumulativ� �i nu calitativ� a produc�iei literare, operînd cu principiul: cît mai 
pu�ine omisiuni, s�-i înregistr�m pe to�i cei ce au publicat opere literare! Pe de alt� parte, datorit� 
marelui num�r de colaboratori �i imposibilit��ii de a le omogeniza criteriile, exist� multe dezechilibre 
în tratarea comparat� a diver�ilor scriitori. 

Amînînd pentru moment r�spunsul la întrebarea pus�, voi mai ad�uga o întrebare, tot crucial�, ca 
�i cea enun�at� anterior: cine realizeaz� canonul, cui îi revine r�spunderea de a construi acest corpus 
al autorilor reprezentativi? Oare marii critici – a�a cum a sus�inut Sorin Alexandrescu în cartea sa, 
Privind înapoi modernitatea? Chestiunea merit� discutat�, pentru c�, intuitiv, multora aser�iunea li se 
poate p�rea întemeiat�. Alexandrescu reclam� anume recunoa�terea „faptului evident” c� „ordinea 
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literar�” româneasc� a fost stabilit� de patru oameni: Maiorescu, Lovinescu, C�linescu, Manolescu; 
lor „li se datoreaz� constituirea canonului sau a con�tiin�ei de sine a modernismului”. 

Un examen atent al contribu�iei celor patru mari critici arat� c� lucrurile nu stau a�a. S� începem 
cu Maiorescu. În volumul care cuprinde studiul din 1867, O cercetare critic� asupra poeziei române 
Maiorescu adaug� la urm� o antologie de poezii, care s� ilustreze vocile lirice cele mai promi��toare. 
El include aici, al�turi de Alecsandri, Bolintineanu, Alexandrescu pe M.D. Cornea, N. Georgescu, T. 
�erb�nescu, A. Sihleanu, G. Cre�eanu. Ulterior, în 1892, culegerea e remaniat� printr-un nou adaos: 
Eminescu, Bodn�rescu, A. Naum, D. C. Oll�nescu, dar �i pe Vlahu��, Co�buc, A.C. Cuza, N. 
Volenti, Matilda Cugler-Poni, Lucre�ia Suciu �i Veronica Micle. În 1908, antologia e completat� cu 
Goga, Br�tescu Voine�ti, �t. O. Iosif, Panait Cerna, dar �i C. Vâlsan, N. Codreanu, Maria Cun�an �i 
Elena Farago. Un comentariu corect al acestui talme�-balme� valoric, în care autorii mari, deja 
recunoscu�i, sunt pu�i al�turi de obscuri �i anonimi (îns� adesea din aceea�i familie politic�) l-a f�cut 
Aron Densusianu, una dintre victimele lui Maiorescu. Remarca profesorului transilv�nean, în cazul 
de fa��, este îns� pertinent�: în privin�a poeziilor luate din Bolintineanu, Alecsandri ori 
Alexandrescu „criticului nu i-a trebuit niciun gust, nicio judecat�, fiindc� ele erau deja cu mult mai 
înainte alese de gustul �i opiniunea general� a publicului”. Prin urmare, zice Densusianu, „gustul �i 
p�trunderea dl. Maiorescu le putem judeca numai dup� alegerea acelor piese care marelui public sau 
nu-i erau cunoscute sau c�rora el din necunoa�tere ori ne�tiin�� nu le dase înc� nicio aten�iune”. Or, 
în cea mai mare parte, opera scriitorilor da�i ca exemplu s-a dovedit a fi simpl� maculatur�.  

Cazul lui Lovinescu. De la impresionismul Pa�ilor pe nisip pân� la obiectivitatea empatic� a 
expresiei, dar rece, t�iat� în piatr�, „elegant cioplit�”, din Istoria literaturii contemporane (1937), 
Lovinescu s-a revizuit adesea. Spre a simplifica lucrurile, am s� semnalez o serie de inadverten�e de 
apreciere care demonstreaz� c� multe din op�iunile marelui critic cad al�turi de linia de foc pe care 
s-a angajat evolu�ia literaturii noastre. M� servesc în exemplificare de analiza lui Eugen Simion din 
postfa�a la Scrieri, vol. VI. În rezumat, Blaga �i Bacovia nu sunt socoti�i „poe�i mari”. Li se acord� în 
schimb, „o prea mare importan��” unor minori ca Marcel Romanescu, N. Davidescu, G. Gregorian, 
Cincinat Pavelescu. E „limitat�” în�elegerea prozei lui Sadoveanu, pus� „sub semnul materialismului 
liric”. Un prozator complet uitat, Ludovic Dau�, d� criticului „sentimentul talentului autentic”. 
Piesa lui Ronetti–Roman, Manase, de�i inferioar� „sub raportul tehnicii teatrale �i limbii” comediilor 
lui Caragiale, le întrece „sub raportul generalit��ii umane a tipurilor”. Al�i minori: Lucre�ia Petrescu, 
Al. G. Florescu, A. Dominic, Eugen Relgis, B. Luca, Dem Theodorescu Valjean �.a. primesc note 
bune. Camil Baltazar e pus deasupra lui Bacovia a�a cum în Critice, Gh. Br�escu era socotit „mai 
substan�ial” decât Caragiale, iar I. Iovescu trecea drept „un al doilea Creang� ”! Exagerarea valorii 
scriitorilor de al doilea raft este patent�. Dac� ceva este evident e c� rolul lui E. Lovinescu n-a fost 
cel de formator al canonului interbelic, ci de combatant în lupta împotriva sem�n�torismului �i a 
infiltra�iilor sale, pentru evolu�ia de la rural la urban, pentru sincronizarea cu modernitatea, pentru 
autonomia esteticului. În rest, el a contribuit desigur la impunerea Hortensiei Papadat Bengescu �i a 
lui Ion Barbu, în ultim� instan�� �i la consolidarea reputa�iei lui Arghezi, dar în privin�a canonului 
s-a m�rginit s� confirme valorile deja recunoscute �i s� fac� multe propuneri care au c�zut al�turi de 
evolu�ia literaturii.   

G. C�linescu. În excelenta sa monografie recent� consacrat� marelui critic, Andrei Terian 
aminte�te de o declara�ie a lui C�linescu în fa�a studen�ilor de la Facultatea de Litere, conform 
c�reia, închipuindu-l pe Eminescu în banca întâi, ar urma apoi o banc� liber� �i dup� aceea, în banca 
a treia, ar veni de-abia Arghezi. În orice caz, criticul îi atribuie lui Arghezi calitatea de „mare poet”, 
în vreme ce Ion Barbu �i Blaga nu sînt decât „poe�i valoro�i”. Bacovia este doar „un interesant poet 
minor”, crede C�linescu, iar în mod bizar Al. Philippide st� în categoria marilor între mari. La un 
moment dat lîng� Eminescu, Creang�, Caragiale, Slavici, Macedonski, Arghezi, Sadoveanu, Barbu, 
Rebreanu, Camil Petrescu, H.P. Bengescu – bine ale�i –, sunt re�inu�i Co�buc �i Goga, desigur în 
sensul „roman�ului etnocentric” infuzat de C�linescu în lungul Istoriei sale. 

Despre Manolescu am amintit deja; în orice caz, ac�ionînd prea aproape de noi trebuie admis c� 
sîntem priva�i de perspectiva necesar� unei confrunt�ri a judec��ilor sale critice cu mi�c�rile 
canonice contemporane. Chiar �i f�r� a-i mai discuta exemplul (de�i dezbaterea din jurul Istoriei 
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recente a pus în lumin� multe discordan�e de valorizare în raport cu expertizele colegilor), cred c� 
din cele spuse se poate conchide c� marii critici, de�i au desigur un rol important în lansarea ori 
dezumflarea unor reputa�ii, nu sunt totu�i unicii „formatori” de canon. Ei au mai degrab� calitatea 
de a exprima în mod pregnant �i conving�tor o stare de spirit sau o opinie emergent�, dar înc� slab 
conturat�. Adesea se în�eal� în aprecierea unor opere – �i nu mai pu�in decît criticii mediocri – dar 
au talentul de a vorbi în mod memorabil �i de a oferi motiva�ii profund incitante crea�iilor majore. 
Încît, cred c� ne putem ralia pe deplin ideii lui Frank Kermode, unul dintre reprezentan�ii de frunte 
ai criticii anglo-saxone: „Interpretarea nu se petrece ca o ac�iune solitar� �i solipsist�, într-un 
vacuum social… Responsabilitatea pentru formarea �i perpetuarea canonului literar revine exclusiv 
institu�iilor academice, nu indivizilor, indiferent de competen�ele pe care le-ar avea.” (Cosana 
Nicolae, Canon, canonic, Univers enciclopedic, 2006, p. 111). 

E acum momentul s� r�spund celor dou� întreb�ri enun�ate mai sus: 1. unde „g�sim” canonul 
(spre a ne putea servi de el ca de un reper ce ne m�soar� propria diferen��)?; 2. cine „face” canonul 
(cui îi revine r�spunderea de a-l constitui)? Explica�ia pe care o voi propune va repeta, pe scurt, un 
punct de vedere pe care l-am formulat într-o comunicare prezentat� la Congresul Asocia�iei 
Interna�ionale de Literatur� Comparat�, de la Leiden (Olanda), în 1997 (comunicarea a ap�rut în 
traducere în volumul meu Delimit�ri �i ipoteze, Polirom, 2008, pp.147-160; comentarii, pp.24-26). 

Primul lucru care ar trebui spus pentru a dezarma eventualele naivit��i �i obiec�íi futile este c� 
mult trîmbi�atul canon, de care vorbim �i iar��i vorbim, f�r� a osteni, e un construct imaginar, care 
exist� numai în min�ile noastre! În realitate, avem a face cu autori �i opere, pe care uneori via�a 
îns��i îi/le grupeaz�, dup� afinit��i �i oportunit��i, în cenacluri, echipe, genera�ii, curente, �coli, 
stiluri etc. Exist� îns� �i regrup�ri artificiale, cum ar fi cele în func�ie de cota de pia�� (rating ori 
tiraj), care-i intereseaz� îndeosebi pe editori �i nu doar pe ei. Dar exist� �i necesitatea, resim�it� de 
autorii de manuale �colare, dic�ionare, enciclopedii, de creatorii în�i�i, de criticii deprin�i s� evalueze 
�i s� compare, de numero�i cititori, de a-i clasifica pe scriitori în func�ie de calitatea lor, de nivelul 
artistic la care se situeaz�, unii în raport cu al�ii. Spre deosebire de clasificarea anterioar�, care 
m�sura „succesul”, concretizat în num�rul de exemplare vîndute �i desele interviuri ori poze 
publicitare ale autorului în diversele medii populare, clasificarea canonic� e prin excelen�� calitativ�; 
ea vizeaz� „valoarea”, ceea ce e delicat �i dificil de stabilit, fiindc� presupune recurgerea la criterii 
dispersate �i proceduri anevoioase, �inînd pîn� la urm�, în mare parte, de gust, adic� de un factor 
indefinisabil. 

Ipoteza mea e c� întregul corpus al scriitorilor, la scar� na�ional� sau universal�, poate fi imaginat 
sub forma unei piramide cu vîrful te�it. Zona superioar� ar fi cea a super-vedetelor, a nemuritorilor, 
a campionilor la toate categoriile, de talia unor Homer, Dante, Shakespeare, Goethe, Tolstoi etc. 
Zona mijlocie ar cuprinde de asemenea clasici, autori de notorietate durabil�, dar sim�i�i ca fiind de 
un profil inferior, mai pu�in importan�i. Zona de jos (baza piramidei) ar ar�ta extrem de populat�, ea 
cuprinzînd mai ales scriitori în via��, care au reu�it s� se desprind� din anonimat �i se lupt� s�-�i 
consolideze pozi�ia, eventual s� avanseze; aici procesele de metabolism sunt extrem de vii, au loc 
polemici, grup�ri �i regrup�ri, multiple conflicte de interese, neîncetate elimin�ri dar �i coopt�ri ale 
necunoscu�ilor ce bat cu fiecare nou� carte la poarta notoriet��ii. Nivelul consensului e extrem de 
inegal. Sus, domne�te acordul deplin, de-aici �i o maxim� stabilitate: genera�iile se succed unele 
altora, civiliza�iile înfloresc, apoi dispar, lumea se schimb� necontenit, dar marii mae�tri par 
invulnerabili, supravie�uiesc schimb�rilor de conjunctur�, sunt mereu admira�i de�i pentru motive 
care pot diferi. La mijloc, consensul e adesea fracturat, repus în discu�ie, se produc continuu mi�c�ri 
ascensive �i descensive. Oare Marin Preda apar�ine primei categorii? Adic�, în canonul na�ional �i-ar 
avea locul lîng� Eminescu �i Caragiale? La un moment dat am impresia c� mul�i dintre noi o 
credeau, acum senza�ia mea e c� majoritatea înclin� s�-l fixeze în categoria a doua. Dar Zaharia 
Stancu, ridicat de r�posatul regim printre cei mai mari, prezent în toate manualele, al c�rui Descul� 
colinda –zice-se – lumea cu sandale de aur? Azi e limpede c� locul s�u e în categoria a treia, dac� nu 
cumva va fi expulzat �i de-aici. În zona inferioar� a canonului abund� fluctua�iile, consensul e 
relativ, depinde de actualitate, de contingen��, de interese �i arivisme, e influen�at puternic de lipsa 
de perspectiv� a aprecierilor, de desele confuzii între succes �i valoare. 
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Unde g�sim cea mai fidel� reprezentare obiectiv� a canonului? Un r�spuns care ne vine probabil 

instantaneu pe buze ar fi: al�turînd cele mai bune Istorii ale literaturii �i confruntînd rezultatele lor. 
Desigur, convocarea ar trebui s� se restrîng� la cele datorate speciali�tilor, alc�tuite în spiritul unei 
selec�ii, deopotriv� cuprinz�toare �i reprezentative, care-�i propune (spre deosebire de N. 
Manolescu) nu s� exprime viziunea personal� a autorului (cu resentimentele �i capriciile lui), ci s� 
surprind�, în stil britanic, cu echilibru �i pondere, o opinie majoritar�, luminat�, asupra subiectului. 
Dintre istoriile noastre literare actuale, cea mai apropiat� de acest ideal, de fapt singura de luat în 
seam� (de�i preocuparea de a mul�umi cît mai mult� lume îi c��uneaz� substan�ial) e ultima edi�ie, 
din 2000, a Istoriei lui Dumitru Micu. Pentru Occident, unde specia istoriei literare e larg cultivat�, 
procedura compar�rii manualelor e anevoioas� �i din diverse motive de metod�, impracticabil�. 
Exist�, în schimb, acolo, un instrument de lucru operativ, comod în utilizare, de o eficien�� 
indiscutabil�: consultarea unor Enciclopedii de autoritate, de tip Larousse, Britanica, Brockhaus etc. 
Avantajele Enciclopediilor sunt clare: capitolele despre literatur� sunt redactate de exper�i (care �in 
seama obligatoriu �i în mod explicit de toate achizi�iile cunoa�terii); ele respect� riguros principiul 
propor�ionalit��ii dintre spa�iul acordat fiec�rui autor �i importan�a operei sale (ceea ce ne face s� 
reg�sim empiric cele trei categorii valorice men�ionate); ap�rînd periodic, Enciclopediile pot proceda, 
de cîte ori e cazul, la rectific�ri �i actualiz�ri, care s� corecteze eventualele erori �i s� �in� pasul cu 
schimbarea climatului de opinie; în fine, concuren�a între diversele Enciclopedii îi impune fiec�reia 
s� ia act de progresele celorlalte, s�-�i justifice singularit��ile �i s�-�i perfec�ioneze neîncetat structura 
�i redactarea. 

În comunicarea mea din 1997, acest punct nodal – c� cea mai adecvat� reprezentare obiectiv� a 
canonului literaturilor occidentale o g�sim în marile Enciclopedii – a fost în genere acceptat. Întrucît 
prive�te literatura român�, problema este c� noi nu dispunem înc� de dic�ionare �i Enciclopedii, cu 
apari�ii periodice, elaborate cu profesionalismul exigibil unor lucr�ri de acest gen. Pe de alt� parte, 
literatura noastr�, care nu are o vechime de cinci secole (cum las� s� se în�eleag� N. Manolescu, 
inconsecvent cu propria-i op�iune estetic�, în subtitlul Istoriei lui), ci maximum de dou� secole �i 
jum�tate, din care patru decenii de totalitarism comunist, dispune de un context secular de prea 
scurt� durat� pentru a favoriza o selectare plauzibil� a valorilor. Ce se întîmpl� în aceast� situa�ie? 
Ne canonim f�r� a dispune de o reprezentare cît de cît obiectiv� a canonului nostru, canonizînd 
dup� cum ne taie capul: unii �ip� mai tare, f�r� ca asta s� dea o acoperire generaliz�rilor lor, al�ii 
polemizeaz� aprig pe baz� de intui�ii ori supozi�ii inatestabile, fiecare î�i proclam� adev�rul s�u f�r� 
s� �tim în ce m�sur� are ori nu dreptate. În a�teptarea unui consens demonstrabil asupra unei liste 
de preferin�e ni se ofer� simulacre. Uneori, de-a dreptul obscene. De curînd, cu ocazia lans�rii 
anchetei asupra celor mai ilu�tri 10 români în diferite domenii, postul Realitatea TV a cerut 
telespectatorilor, f�r� nicio restric�ie de participare, s� aleag� �i pe primii no�tri zece scriitori. Lista 
laurea�ilor e urm�toarea (în ordine alfabetic�): Ana Blandiana, Mircea C�rt�rescu, Pavel Coru�, Ion 
Cristoiu, Mircea Dinescu, Gabriel Liiceanu, Horia-Roman Patapievici, Adrian P�unescu, Andrei 
Ple�u, Corneliu Vadim Tudor. M� voi dispensa de comentarii: de�i orice român e n�scut poet �i 
capabil s� propun� echipa na�ional� de fotbal, nu orice român se na�te critic literar �i deci e 
îndrept��it s� se pronun�e competent asupra celor mai valoro�i scriitori. Nimeni nu se substituie 
medicului cînd e vorba de un diagnostic, nici croitorului cînd trebuie croit� o hain�; de ce totu�i 
credem c� regula profesionismului trebuie înc�lcat� cînd e vorba de opere literare? Ni se mai poate 
oferi, nu m� îndoiesc de asta, �i lista celor mai mari tiraje, unde se pare c� Mircea C�rt�rescu mai are 
mult de furc� pîn� s� se apropie de num�rul exemplarelor difuzate de Pavel Coru� (ceea ce ne arat�, 
o dat� în plus, c� votul popular nu regleaz� problema talentului). Ne-ar prinde efectiv bine, dar 
deocamdat� nu se întîmpl�, s� se reia pe o scar� mai mare �i cu o metodologie mai riguroas�, 
interesantul experiment încercat de „Observator cultural” în 2000, cînd „cam jum�tate din num�rul 
total de critici profesioni�ti activi” au participat la alegerea celor mai bune 10 romane ale secolului al 
XX-lea.  

Voi încerca acum s� r�spund celei de-a doua întreb�ri: cui îi revine sarcina de a constitui canonul, 
aceast� list� ierarhizat� a actorilor scenei noastre literare, stabilit� printr-un consens majoritar al 
exper�ilor �i deci dispunînd de o credibilitate care lipse�te oric�rei viziuni personale. Din motive de 
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timp, m� voi rezuma la cîteva elemente esen�iale, invitîndu-i pe cei ce vor s�-mi cunoasc� întreaga 
argumentare, s� se adreseze c�r�ii pe care deja am men�ionat-o.  

Teza mea este c� în formarea canonului intervin patru factori importan�i: critica (sub tripla ei 
form�: jurnalistic�, eseistic�, academic�), �coala, procesul de institu�ionalizare a verdictelor �i, într-o 
m�sur� indefinisabil�, dar sigur activ�, hazardul. Critica vine întîi fiindc� ea este cea care, prin 
cronicile de întîmpinare �i dezbaterea angajat� sub variate forme ale produc�iei literare la zi, 
opereaz� primele trieri ale candidaturilor la canon. Cum e �i firesc, un num�r de autori stîrnesc 
interes �i încep s� se bucure de o anumit� audien��. Dac� acest consens limitat �i provizoriu se 
extinde �i se dovede�te durabil, numele  scriitorilor respectivi se deta�eaz� pe fundalul de epoc�, 
devine obiect de preocupare �i pentru cercet�tori, cap�t� rezonan��, e citat în bilan�urile de sfîr�it de 
an �i nu numai. Teoretic vorbind, intrarea în canon are loc dup� noi confirm�ri �i presupune ori 
cooptarea, ori înlocuirea unui autor care înregistreaz� e�ecuri de curiozitate �i de public. Mi�c�rile 
acestea de sui� ori de coborîre sunt extrem de vii, mobilitatea �i provizoratul fiind caracteristice 
categoriei a treia: orice ascensiune e revocabil�, orice c�dere poate fi, în principiu, inversat� .  

Rolul �colii nu trebuie desigur explicitat într-o adunare a dasc�lilor, ca cea de fa�� – ar fi, cum se 
spune, s� vindem pepeni gr�dinarului. M� voi m�rgini doar la a observa c� principala reu�it� a unui 
profesor fiind (în concep�ia mea) s�-�i transforme cît mai mul�i elevi în cititori fideli de literatur� �i 
s� le exerseze spiritul critic. Reiese c� el nu se poate dispensa de folosirea textelor contemporane 
(apar�inînd categoriei a treia sau neintrate în procesul canoniz�rii). De ce? Oare trebuie s-o mai 
spun? Fiindc� acestea respir� atmosfera prezentului, aduc o tematic� apropiat� vîrstei, vorbesc 
limba zilei de azi. În acela�i timp, de o importan�� cel pu�in egal�, îmi apare responsabilitatea 
dasc�lului de a-�i familiariza audien�ii cu marii clasici (categoria întîi �i par�ial a doua), cei ce 
constituie vehiculul identit��ii na�ionale �i piatra de rezisten�� a culturii umaniste. Bineîn�eles c� 
împletirea echilibrat� a celor dou� sarcini nu e defel u�oar�; i se cere profesorului tact, flexibilitate �i 
imagina�ie ca s�-�i inventeze mijloacele potrivite variet��ii situa�iilor de pe teren. 

Problema institu�ionaliz�rii verdictelor se refer� la faptul c� orice canonizare se bazeaz� pe o 
prob� a timpului. Doar aprecierile care rezist� �i dup� moartea unui scriitor (urmat� inevitabil de o 
intrare în umbr�), iar voga acestuia e creditat� de un num�r suficient de exper�i, din dou� sau trei 
genera�ii, �i dac� nu apar incidente nedorite de parcurs, atunci de-abia intrarea în canon devine 
cumva probabil� (iar consemnarea într-un dic�ionar sau o enciclopedie na�ional� ar trebui s-o 
omologheze). 

În fine, hazardul trebuie luat în calcul pentru a explica o serie de incongruit��i: de ce dintre doi 
autori de calitate asem�n�toare, unul realizeaz� o carier� spectaculoas�, în vreme ce cel�lalt, nu mai 
pu�in dotat, r�mîne anonim? Desigur, inegalit��ile aparente de �ans� pot avea la origine motive 
ascunse: lansarea mai agresiv� �i mai eficace într-un caz, o conjunctur� politic� ori cultural� mai 
favorabil�, sus�inerea tenace a unui critic de autoritate etc. De obicei îns� cacialmalele sunt 
dezumflate. Pluralitatea opiniilor reduce la neant autopromovarea sau favorul ilegitim. Nu e mai 
pu�in adev�rat c�, în condi�ii egale unii trec cu succes examenul iar al�ii e�ueaz�. Exist� cu siguran�� 
�i ceea ce popular numim noroc sau ghinion, adic� un concurs fericit sau nefericit de împrejur�ri. 
B�t�lia canonic� are, între altele, rolul de a corecta selec�iile false, de�i un anume coeficient de 
hazard nu poate fi exclus niciodat�. 

În încheiere, a� voi s� evoc punctual, cum de fapt am procedat în întreaga expunere despre canon, 
limitele epistemologice ale propunerii mele. În ipoteza c� am dispune de o Enciclopedie 
româneasc� de foarte bun nivel ori de o anchet� în lumea exper�ilor, cu o participare de peste 80% 
(deci credibil� sub raport statistic), asupra clas�rii scriitorilor no�tri (ori a operelor lor), n-am ob�ine 
totu�i un instrument de lucru perfect fiabil. Reprezentarea canonic� realizat� ar pune în eviden�� 
consensul opiniilor critice într-un moment dat, cînd l-am „fotografiat”. Aceasta ar constitui un 
rezultat extrem de pre�ios, justificînd eforturile de a-l ob�ine. E lesne de în�eles de ce, �i nu-i voi face 
aici apologia. Trebuie îns�, pe de alt� parte, s� con�tientiz�m dou� lucruri: 1. consensul majoritar 
elimin� extremele �i excep�iile, tinzînd s� ne furnizeze o medie statistic�, îns� în art�, mai mult decît 
oriunde, tocmai imprevizibilul conteaz�: nout��ile fecunde sunt de multe ori invizibile 
contemporanilor, ceea ce înseamn� c� tocmai singularit��ile anchetei, neluate în seam� pe moment, 
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au uneori privilegiul de a fi aplaudate ulterior ca str�pungeri magnifice; 2. consensul concretizat în 
lista de preferin�e „obiectiv�” nu m�soar� talentul ori importan�a scriitorilor, ci însumeaz� 
aprecierile criticilor într-un clasament comparativ, dat fiind c� nici talentul, nici importan�a nu sunt 
m�surabile, ci doar aproximabile �i anume în termeni anevoie de verbalizat. Poate c�, dup� ce vor 
lua act de aceste restric�ii, mul�i vor r�mîne dezam�gi�i. Dar �tiin�a literar� nu poate da mai mult. De 
aceea, G.C�linescu zicea c� e „inefabil�”.             
 
Anex� 
Observa�ii asupra programelor de literatur� român� la clasele a XI-a �i a XII-a 
 
Programele de literatur� român� la clasele a XI-a �i a XII-a aduc o serie de îmbun�t��iri evidente 

fa�a de trecut. Nu m� voi ocupa aici de ele, m� voi limita la o serie de remarci, vizînd existen�a unor 
lipsuri, în inten�ia de a-i ajuta pe autori s�-�i perfec�ioneze lucrarea. 

Dac� l�rgirea ini�iativei profesorilor în alegerea con�inuturilor înv���rii trebuie salutat�, mi se pare 
c� într-o serie de cazuri se merge prea departe. Astfel, la clasa a XI-a pentru studierea Realismului se 
poate alege un text de baz� din Caragiale sau din Slavici, pentru Simbolism alegerea se poate face 
între Macedonski, Petic�, Anghel, Minulescu. De aici urmeaz� c� unii elevi ar putea s� termine clasa 
a XI-a, �tiind pe Slavici �i pe Anghel, dar nu pe Caragiale �i pe Macedonski, ceea ce este 
inacceptabil. La fel, alegerea unui roman psihologic interbelic permite o op�iune din seria: Rebreanu 
(P�durea spînzura�ilor), Camil Petrescu (Ultima noapte...), H. Papadat-Bengescu (Concert...), G. 
Ibr�ileanu (Adela), Gib Mih�escu (Rusoaica) �i din cuplul Mircea Eliade (Nunta în cer) �i M. Blecher 
(Întîmpl�ri...). Propunerea face cu putin�� ca un elev s� cunoasc� la încheierea clasei a XI-a Adela �i 
Nunt� în cer, dar nu operele lui Rebreanu, Camil Petrescu �i în orice caz nu pe Sadoveanu, omis cu 
totul, desigur fiindc� s-a înc�p��înat s� nu fac� romane „psihologice”.  

Aceea�i problem� o întîlnim �i la clasa a XII-a. Se pot alege dou� romane, unul pentru perioada 
1960-1980 �i un altul pentru perioada de dup� 1980 din operele a 15 autori cu adausul „�.a.”. La fel 
stau lucrurile cu poezia, unde se propun 17 autori, urma�i desigur de un generos „�.a.”. Problema 
este c� to�i scriitorii numi�i sînt valabili, inclusiv cei necita�i (ca Agopian, B�l�i��. Angela Marinescu 
etc.) iar autorii programei nu vor s�-�i aprind� paie-n cap. Aici se vede bine cât de mult conteaz� 
existen�a unui canon, omologat printr-o lucrare de autoritate, a�a cum am ar�tat înainte. Dar dac� 
nu-l avem, nu s-ar cuveni totu�i s� fim mai pu�in ofertan�i �i mai curajo�i? Vagul recomand�rii 
pulverizeaz� cunoa�terea literaturii contemporane. 

La piese de teatru e recomandat� alegerea între patru autori, dintre care unul e scriitorul francez 
Eugen Ionesco, citit în traducere de elevi. 

O precizare important� se face printr-o „not�” la clasa a XII-a: se arat� c� pe parcursul liceului 
exist� 17 autori din care elevii trebuie s� studieze obligatoriu minimum „un text”. Ei sînt marii 
clasici (prima categorie �i par�ial a doua în termenii canonului descris mai sus), �i anume: Eminescu, 
Creang�, Caragiale, Maiorescu, Slavici, Bacovia, Blaga, Arghezi, Barbu, Sadoveanu, Rebreanu, Camil 
Petrescu, C�linescu, Lovinescu, Preda, Nichita St�nescu, Sorescu. Din p�cate, autorii programei, ori 
din neaten�ie, ori dintr-o generozitate excesiv�, uit� se men�ioneze pe lâng� cuvîntul „text”, 
calificativul „de baz�”. Prin urmare, ei îng�duie, teoretic, ca un elev s� �tie din Eminescu Somnuroase 
p�s�rele iar din Caragiale D-l Goe.  

Studiile de caz par a voi s� rezolve ceea ce profesorul nu apuc� s� predea la clas� (De exemplu: 
Fronda în literatura interbelic� – titlu oricum inadecvat, de ce nu avangarda?). Deranjeaz� la studiile de 
caz caracterul lor sintetic, adesea non-intuitiv, general, mai potrivit pentru examenul de titularizare 
decît pentru elevii de liceu: Diversitate tematic� �i stilistic� în poezia interbelic�, Literatura aservit� ideologiei 
comuniste (oare merit� aceast� maculatur� un studiu special?), Modele epice în romanul interbelic etc. De 
neîn�eles mi se pare ideea unui studiu de caz despre Simbolismul european (Verlaine, Mallarmé, 
Rimbaud), nici mai mult nici mai pu�in sau ce-i lipsea chelului decât tichia de m�rg�ritar?! A�adar, pe 
de o parte, li se recomand� bie�ilor no�tri copii s� studieze o poezie simbolist� (una singur�), iar pe 
de alta, sînt considera�i destul de savan�i ca s� se ocupe de simbolismul francez! Cu cît propune 
teme care sun� (eventual) bine, dar se îndep�rteaz� de experien�a de lectur� �i de cunoa�tere a 
elevului, ca atât mai mult îi îndemn�m s� copieze dup� internet sau s�-�i enun�e „impresiile 
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personale” cu ajutorul meditatorilor. �i cele dou� dezbateri: România între Orient �i Occident �i 
Identitatea cultural� în context european pun probleme de tip similar. Nu contest c� ele ar putea da 
rezultate bune în anumite licee de elit�. Alminteri, tr�iasc� internetul! Observ, de asemenea, c� 
bibliografia primei teme e inadecvat� (Eugen Fulotti, remarcabil intelectual, dar f�r� volume 
personale, al�i autori – prea specializa�i, omisiuni!). 

 
Doresc s� închei aceste sumare considera�ii prin cîteva concluzii �i propuneri: 
1. Cred c� autorii celor dou� programe pleac� de la o premis� gre�it�, de�i constat cu p�rere de 

r�u, c�, în momentul de fa��, ea pare a se bucura de asentimentul majorit��ii dasc�lilor. Din dorin�a 
salutar� de a cultiva un înv���mînt bazat pe competen�e �i nu pe memorizare, am ajuns treptat s� 
fim obseda�i de problema supraînc�rc�rii. Auzim pe toate c�r�rile profesori, p�rin�i �i 
administratori, plîngîndu-se c� manualele sunt stufoase (ceea ce în multe cazuri e adev�rat), c� sunt 
îmbîcsite cu detalii inutile, c� trebuie s� le reducem la esen�ial, c� ar fi bine s� se dea mai pu�ine 
teme acas� etc. Rezultatul acestor recrimin�ri �i propuneri se vede cu ochiul liber: calitatea 
înv���mîntului las� tot mai mult de dorit. Timpul liber acordat elevilor e folosit în realitate pentru 
jocuri electronice, televiziune �i hoin�real�, preocuparea pentru carte e în sc�dere, disciplina e din ce 
în ce mai slab�. P�rerea mea este c� cerin�ele fa�� de elevi trebuie s� fie mai tari: ar trebui s� d�m 
mai mult de citit, mai mult de înv��at, s� introducem un curriculum care s� limiteze ini�iativa 
profesorului la, s� zicem 25 %, în rest s� fixeze obliga�ia fiec�rui �colar de a-i cunoa�te pe autorii 
canonici (�i nu doar cu cîte o poezie sau un text de baz�). Se în�eal� amar cine crede c� laxismul 
postmodern poate da rezultate valabile în înv���mînt: tinerii respect� mai degrab� pe profesorul 
sever, dar drept, decât pe cel îng�duitor �i neglijent. Str�vechea metod� pedagogic� de a îmbina 
utilul cu pl�cutul �i constrîngerea cu recompensa e perfect aplicabil� �i azi. Numai c� noi 
tranzac�ion�m unde nu e defel cazul, atît cu constrîngerea, cît �i cu necesarul, iar apoi ne mir�m c� 
�coala decade.  

2. Consider c� ar trebui s� introducem în manuale (nu doar la cele de clasele a XI-a �i a XII-a, ci la 
toate clasele, potrivit cu materia respectiv�) no�iuni de literatur� universal� pe care elevii no�tri n-au 
de unde s� le afle din alt� parte. Îmi dau seama c� o obliga�ie în plus nu va fi lesne de acoperit în 
condi�iile actuale de ore afectate literaturii române. �i totu�i, necesitatea de a le da elevilor suportul 
intelectual �i moral al cunoa�terii „marilor c�r�i” e o îndatorire prea important� pentru a reflecta la 
diverse mijloace, fie �i non-conven�ionale, de a o aduce la îndeplinire (fie �i într-o versiune par�ial�). 
A� face în acest sens dou� propuneri: a� preconiza ca în programe �i în activitatea didactic�, în 
general, pe lîng� recomandarea stereotip�. „se vor studia” cutare ori cutare autori (texte) s� se 
includ�, dup� necesit��i, recomandarea „se va (vor) citi urm�torul (urm�toarele) text(e)”. Ideea este 
ca pe lîng� „studiere”, opera�ie laborioas�, presupunînd analiz�, desfacere în p�r�i sau niveluri, 
examen din unghiuri diverse (lingvistic, tematic, figurativ etc.), aprofundare etc., s� introducem 
lectura de opere literare, f�r� a le mai supune unei discu�ii de detaliu. În aceast� situa�ie, obliga�ia 
elevului n-ar fi decît aceea de a �ti s� spun� despre ce e vorba, dac� textul respectiv i-a pl�cut �i 
crede nimerit s�-l recomande unui prieten �i de ce etc. E evident c� nu por aici s� m� rezum decît la 
sugestii mai mult sau mai pu�in vagi. Propunerea pe care o fac ar trebui examinat� de cei 
interesa�ispre a-i vedea avantajele �i dezavantajele, implica�iile etc. A doua: cred c� ar merita s� ne 
gîndim la introducerea prin ordin a cercurilor de lectur�, de care ANPRO �i-a legat numele, în toate 
liceele. Ar trebui desigur gîndite cele mai bune c�i de a integra aceast� activitate printre celelalte 
activit��i extra�colare �i de a g�si modalit��ile prin care cercurile n-ar ap�rea ca o nou� obliga�ie 
împov�r�toare, ci ca un grup de lucru benevol. Sînt convins c� în multe locuri cercul va func�iona ca 
o form� f�r� fond. �i totu�i b�nuiesc c� în alte cazuri ini�iativa va da roade. Dac� a� avea autoritatea 
de o face, a� ini�ia crearea unei comisii care s� examineze problema �i s� vin� cu recomand�rile 
necesare. În orice caz, apropo de ceea ce discut�m, ar fi salutar s� ne temper�m scepticismul, care 
adesea devine un alibi al dezangaj�rii �i pasivit��ii, amintindu-ne c� în �ara noastr� multe activit��i �i 
institu�ii au pornit ca forme f�r� fond �i au sfîr�it prin a cî�tiga o existen�� organic�. 

3. În încheiere a� vrea s� atrag aten�ia asupra primejdiei, ce mi se pare tot mai prezent�, de a 
antagoniza competen�ele �i cuno�tin�ele. Totul porne�te de la ideea îndrept��it� c� în înv���mîntul 
nostru a fost la un moment dat promovat� abuziv memorizarea informa�iilor în locul cultiv�rii 
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gîndirii �i a înv���rii ca noim�. Ca de obicei, eliminarea unui vechi n�rav ne arunc� îns� în 
extremitatea opus�. Sînt acum numero�i cei care afirm� sus �i tare „�coala trebuie s� creeze 
competen�e, nu s� umple mintea cu cuno�tin�e”. Acestea – cuno�tin�ele – se g�sesc pe Google, deci 
e necesar s�-i înv���m pe copii cum s� le caute. Ceea ce se uit� e c� pentru a te orienta în fluxul 
haotic de informa�ii care se revars� din Google trebuie s� posezi cuno�tin�ele necesare, care s� te 
ajute s� le filtrezi �i s� le ordonezi în func�ie de pondere, valoare, oportunitate etc. fiindc� doar 
astfel ele devin digerabile. Tinerii de azi trebuie smul�i iluziei c� pot afla totul din Google f�r� a-�i 
bate capul �i f�r� a poseda cuno�tin�ele-cadru, singurele care permit organizarea cunoa�terii. �i înc� 
ceva. lupta noast� împotriva �colii de alt�dat� nu e una împotriva memoriz�rii, ci împotriva 
mecaniz�rii gîndirii, a înv���rii pe din afar�, f�r� a în�elege corect motiva�iile �i contextul. Alminteri, 
memorizarea inteligent� ar trebui încurajat�. F�r� silin�a de a acumula cuno�ti�e (dar esen�iale, 
structurate, nu la întîmplare) achizi�ia de competen�e se transform� într-un nou formalism, în pur� 
p�l�vr�geal�.  
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Volumul de fa�� inaugureaz� o nou� serie a Operelor lui William 
Shakespeare, cu traduceri noi, într-o limb� român� modern�, accesibil� 
cititorilor �i spectatorilor de azi; o serie de autor sut� la sut� necenzurat� 
din punct de vedere politic, social �i religios, �i nebowdlerizat� (adic� 
necenzurat� în latura obscen-argotic� a limbii), înso�it� de un bogat aparat 
critic realizat de o prestigioas� echip� de universitari de larg� recunoa�tere 
interna�ional� în domeniul studiilor shakespeariene.   
Primul volum reune�te Sonetele – în traducerea inspirat� a Violetei Popa, 
un pas înainte în fidelitatea fa�� de original �i în modernizarea discursului 
poetic, dar �i în conservarea ambiguit��ii liricii shakespeariene, care a iscat 
atâtea controverse peste secole – �i, nu întâmpl�tor, comedia Furtuna, 
piesa care, în edi�ia in-folio din 1623, era a�ezat� în fruntea integralei 
Shakespeare.  
Volumul II lanseaz�, în premier� na�ional�, traducerea celor trei versiuni 
distincte ale celebrei tragedii Hamlet de William Shakespeare, datând din 
1603, 1604 �i 1623, dup� ce toate traducerile precedente din limba român� 
(ca, de altfel, din toate limbile în care a fost tradus�) au avut la baz� un 
text-hibrid, cola�ionat de editorii englezi ai secolului al XVIII-lea. Noua 
edi�ie româneasc� reprezint� un pas înainte în extinderea canonului 
shakespearian în limba român� �i în sincronizarea culturii române�ti cu 
practicile editoriale anglo-americane. Cele trei variante confirm� teza 
„revizionismului shakespearian”, lansat� la începutul anilor 1980, potrivit 
c�reia Shakespeare se num�r� printre autorii preocupa�i de permanenta 
remodelare �i perfec�ionare a operelor sale. 


