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A scrie despre erotism e un gest erotic

O citesc pe Nina Corcinschi de multă vreme și de fiecare dată o 
fac cu încredere, dar și cu plăcere. Critica ei emană nu doar suplețe, 
inteligență, verticalitate, ci și o grație pe care eu unul nu mi-o per-
mit. Spune ce are de spus, convinge, dar și seduce. Citești și îți dai 
seama că te-a cucerit în timp ce te-a câștigat de partea ei. Stârnește, 
altfel sus, plăcere. Plăcerii nu i te poți opune decât prin disciplină 
sau, vorba lui Oscar Wilde, cedându-i. Eu unul, slab de înger, am 
preferat mereu a doua variantă: cedarea e disciplina mea. Mai ales 
când vine vorba de literatură. Nina Corcinschi e o îndrăgostită de 
literatură, pe care nu și-a ales-o numai ca domeniu de cercetare, 
ci, am impresia, și ca azimut. Tema cărții de față, pentru care i-a 
trebuit curaj (nu doar social, profesional, ci și existențial), pornește 
din fascinație și din tensiunea de a înțelege viața prin intermediul 
culturii. Cred, de altfel, că doar cultura, literatura, mai ales, dau o 
formă materiei amorfe a vieții. „Cartea aceasta, spune ea în prefață, 
a pornit din dorința de a-mi explicita sensurile ambigue ale ero-
tismului în existența umană, prin literatură.” Alegând să se ocupe 
de proza erotică românească, autoarea a știut că lectura ei nu are 
cum să nu se lase contaminată de obiectul de cercetare: nu poți 
parcurge îmbufnat și obtuz-moralizator proiecțiile uneia dintre 
experiențele-limită ale omenescului: erotismul. De aceea, lectura 
Ninei Corcinschi este una care nu-și refuză voluptatea. Aici e aici: 
literatura e un obiect erotic sau, atunci când iese din medie, capătă 
corporalitate. Scriitura e trup, are ritm, provoacă reacții. Dintre 
cele mai elementare. Simple și atotcuprinzătoare adică. Erotismul 

e înscenare livrescă a unor senzații. A scrie despre erotism e un gest 
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erotic. Prin urmare, o agresiune a seducătorului/seducătoarei. 
Nina Corcinschi are un soi de umor delicat, subtil, o ironie absolut 
necesară, care scoate astfel de subiecte de sub tabu și le păstrează 
într-un registru grav, dar stimulativ: „A cerceta fenomenul ero-
tic în roman, scrie ea, este o întreprindere hedonistă, în care nu 
finalul contează – erosul te duce pe căi neștiute și care insistă să 
rămână sub zodia tainei –, ci însuși drumul, pasul și căutarea, bu-
curia și mirarea periplului – o trăire erotică, prin excelență”. Știe 
deci perfect la ce s-a înhămat. Știe și îi place. De aceea, de multe 
ori, textul ei critic freamătă, se bucură, se adâncește în sine și în 
celălalt (în celălalt text, pe care îl comentează). 

Ai grijă, cititorule, s-a putea să te arzi! Eu unul am pățit-o. (Și 
nu mi-a fost rău…).

***

Din acest moment, îmi dreg vocea, îmi închei aproape toți nas-
turii la jiletcă și comit un comentariu serios și sobru.

Nina Corcinschi, spuneam, este un nume recunoscut al criticii 
și istoriei literare românești, cu o notorietate câștigată de-a lungul 
unei cariere de cercetare cu rezultate foarte bune, concretizate în 
cărți de autor și în studii foarte consistente. Prezenta lucrare nu 
face decât să completeze un profil intelectual pe deplin format.

Studiul are multiple calități, suficiente, o spun de la bun început, 
să o transforme în cea mai serioasă sinteză asupra temei la noi. Mai 
întâi, e nevoie de curaj pentru a propune o asemenea temă, într-un 
mediu, de ce să nu recunoaștem, încă reticent și puțin pudic: Nina 
Corcinschi îl are și și-l hrănește din convingerea că literatura nu are 
comerț cu prejudecățile și, mai ales, că actul lecturii este unul de 
o senzorialitate aparte (a scris, pornind de la aceste premise bart-
hesiene, o carte subtilă, intitulată Cărțile care mă iubesc). Dar nu 
astfel de imponderabile ghidează structura acestei lucrări. Autoarea 
pornește de la provocările pe care literatura însăși le ridică în fața 
cercetătorului: dacă în romanul clasic, tradițional eroticul era mai 
curând evitat sau obliga la strategii ale subversiunii, pentru a nu leza 
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pudibonderia de fațadă a spiritului burghez, romanul modern și 
postmodern detabuizează imaginarul și intensifică intimitatea, pe 
care o extinde chiar și asupra fenomenelor cetății. Se contopesc, sub 
semnul ficțiunii, spațiul privat cu cel public. După cum remarcă au-
toarea, imaginarul erotic își întețește aspectul senzual, ca urmare a 
acceptării corporalității și a imaginarului plăcerii ca teme recurente 
în spațiul public. Romanul nu numai că se repliază în fața acestui 
fenomen, dar și reprezintă unul dintre factorii esențiali de schimba-
re a sensibilității, de emancipare a moravurilor. Rămâne de realizat 
un studiu despre importanța romanului în eliberarea de prejudecăți 
a mentalităților începând cu secolul al XIX-lea. Îi revine însă Ninei 
Corcinschi meritul de a sesiza acest lucru și mai ales pe acela de a 
crea scenariul critic al fenomenului în literatura română postbelică. 

Înainte însă de a trece la partea analitică a cărții, trebuie subli-
niată „baza ei teoretică”. Autoarea stăpânește foarte bine domeniul 
în care se aventurează: primele capitole sunt dedicate conceptelor și 
teoriilor diverse despre iubire și erotism, de la cea a lui Platon, la cele 
creștine, medievale, până la cele moderne și contemporane (Georges 
Bataille, Ortega y Gasset, Denis de Rougemont, Julius Evola, Mi-
chel Foucault, Byung-Chul Han, Pascal Bruckner, David Le Breton, 
Robert Muchembled, iar, dintre români, Aurel Codoban și Mihaela 
Ursa). Nimic nu pare a-i scăpa autoarei, care are darul contragerii, 
al sintezei, al nuanțării. Firește, teoriile contemporane au o pondere 
mai mare, dat fiind că ele sunt cele care irigă imaginarul pe care îl 
narativizează romanele analizate în lucrare. Nina Corcinshi nu se 
mulțumește însă să rezume, să citeze, să facă fișe; ea pune în tensi-
une aceste viziuni asupra sexualității și erotismului, le aplică asupra 
literaturii și, mai ales, nu uită că există o relație privilegiată a acestor 
concepte privitoare la iubire, sexualitate, erotism cu literatura care 
le legitimează și le mută în mit, le omologhează la nivel simbolic. 
Tocmai de aceea, autoarea nu pierde din vedere nici limbajul erotic, 
erotizarea limbajului (cu trimitere la Roland Barthes), modul în care 
romanele postmoderniste ies din descriptiv și creează o tensiune 
erotică la nivelul scriiturii. Avem de a face, la acest nivel teoretic, cu, 
probabil, cea mai densă sinteză din bibliografia românească.
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Nu există în studiul Ninei Corcinschi o ruptură între capitolele 
teoretice și cele analitice, așa cum se întâmplă adesea în astfel de 
lucrări. Autoarea nu se mulțumește să caute exemplificări ale brevi-
arului teoretic. Ceea ce o interesează în mod special este tocmai spe-
cificul literaturii, deci modul în care tema, erotismul, se nuanțează și 
găsește rezolvări la nivelul limbajului: există o retorică a erotismului, 
pe care fiecare generație și-o construiește și fiecare epocă literară o 
rafinează, o îmbogățește. Prin urmare, există o motivație a alegerii 
titlurilor discutate, pentru că oferta este foarte generoasă: romanele, 
așa cum sunt ele selectate și așezate în categorii discursive, reflectă 
o evoluție a imaginarului erotic din perioada postbelică. Lucru de-
loc lipsit de importanță, dacă ne gândim că, în vremuri de cenzură 
ideologică, când sexualitatea era tabuizată și blamată pentru că nu se 
potrivea moralei de partid, literatura a reprezentat unul dintre foar-
te puținele tipuri discursive în care tema nu a fost sufocată. Autoarei 
nu îi scapă aceste aspecte, pe care le discută atunci când este cazul. 
Analizele sale nu sunt solipsiste, nu izolează operele de context. 

Din această perspectivă, sunt analizate romane precum Prince-

pele de Eugen Barbu, roman al ingenuității discursive, al lirismului, 
Frunze de dor de Ion Druță sau Singur în fața dragostei de Aureliu 
Busuioc. E aici și un principiu de la care critica de până acum a Ni-
nei Corcinschi nu s-a abătut: acela de a discuta, ca parte a aceluiași 
fenomen, opere produse, azi ca și ieri, dincolo și dincoace de Prut. 
Tot ceea ce a constituit interdicție în timpul comunismului a de-
venit modă după căderea acestuia, astfel încât cărțile din tranziție 
post-sovietică suferă de o nevroză a sexualității, văzută ca mod de 
răscumpărare a frustrărilor de ordin politic și social. Observația 
este valabilă pentru literatura română scrisă pe ambele maluri ale 
Prutului, mai ales după 2000, când limbajul a devenit concupiscent, 
dezinhibat. Exemplele Ninei Corcinschi, foarte bine analizate, sunt 
Sex & Perestroika, de Constantin Cheianu, și Țesut viu. 10 x 10, de 
Emilian Galaicu-Păun, cărți care au stupefiat, dar care creează o 
intensitate a limbajului erotic în sine. 

Există și alte criterii în lucrare: de pildă, cel al formelor de evo-
luție erotologică, pentru care interbelicul furnizase deja exemple 
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consacrate: pentru „erotologia unitivă”, Maitreyi, de Mircea Eliade, 
sau Adela, a lui G. Ibrăileanu; pentru „iubirea-pasiune”, dar și „iu-
birea de tip instinctual”, romanele lui Camil Petrescu, dar și cele ale 
lui Paul Goma (interesantă această perspectivă asupra operei unui 
autor pe care, superficiali, criticii îl expediază la capitolul „literatură 
disidentă”); pentru „iubirea tanatică”, Ciuleandra lui Liviu Rebreanu 
și, mai târziu, Cronica de familie a lui Petru Dumitriu. Atunci când 
tipologia personajelor devine criteriu, autoarea ajunge la concluzia 
că imaginarul erotic se construiește în funcție de dualismul perso-
najelor: cel masculin este fie amantul universal de gen Don Juan, fie 
cel care se dedică până la capăt iubirii, de gen Tristan; iar în ceea ce 
privește tipologia feminină, repere ar fi sfânta și păcătoasa, fecioara 
și curtezana, donna angelicata și vampa. Sunt analizate aici romane 
dificile, precum Don Juan de Nicolae Breban (căruia, spre cinstea 
ei și bucuria mea, autoarea îi acordă mult spațiu și efort hermeneu-
tic. Și pe bună dreptate, pentru că, dintre toți prozatorii postbelici, 
Breban este cel care tulbură cel mai mult tipologiile, stoarce de tot 
potențialul de semnificație miturile clasice și le răstălmăcește, fără 
a le trăda). Interesant este că și Moș Nichifor Coțcariul al lui Creangă 
este interpretat tot din această perspectivă, iar rezultatele sunt cum 
nu se poate mai fericite. În ceea ce privește personajul feminin, au-
toarea se oprește asupra Leontinei, din Pupa russa a lui Gheorghe 
Crăciun, genul de femeie fatală, pe care o consideră cel mai complex 
personaj feminin din literatura contemporană. 

O provocare aparte, teoretică, dar și metodologică, o presupune 
erotismul postmodernist. Nina Corcinschi pune punctul pe i, ob-
servând că, deși tulbură mult structurile discursive consacrate, ti-
pologiile, deși reciclează tipuri datate de discurs, deși folosește pa-
rodicul și intertextul, deși rescrie mai mult decât scrie, ficționarul 
postmodernist are priză la imaginarul erotic. Exemplele sale sunt 
Radu Petrescu, care ar scrie, în Matei Iliescu, un roman despre 
dragoste, Gheorghe Crăciun, cu Frumoasa fără corp, apoi Mircea 
Cărtărescu, Simona Popescu și Emilian Galaicu-Păun. Chiar ope-
rând cu acizi de disoluție a oricărei teme, acești autori reușesc să 
imprime o direcție specială imaginarului erotic. Corpul devine un 
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duplicat al sufletului, conținându-și propria metafizică, iar senzu-
alitatea e atât de pulsatilă, încât ea se imprimă și la nivelul limbaju-
lui, care este livresc, intelectualizat, ironic, dar și visceral, instinc-
tual, în mai mare măsură decât acela, marcat încă de convenție, al 
moderniștilor. Recuperarea, aici, a romanelor lui Marin Mincu din 
ciclul Intermezzo (de interesul analitic se bucură cel de al treilea 
volum) este cât se poate de inspirată. Pentru Mincu, textualism în-
seamnă corporalitate a textului, autenticitate, girare existențială a 
scriiturii. Pe scurt: erotizare a textului. 

Prin urmare, după ce sintetizează modelele erotice clasice, după 
ce analizează erotismul literar sub aspectele sale discursive, după ce 
discută liniile de evoluție ale imaginarului erotic prin intermediul 
prozei, după ce se străduiește să cerceteze felurile de manifestare 
ale impulsului erotic (foarte interesante paginile despre erotomahi-
ile care au loc între personaje), în fine, după ce interpretează mo-
dul în care postmodernismul percepe diferit problema intimității, a 
corporalității, dar și pe cea a limbajului, ajungând la o mecanizare a 
intimității, Nina Corcinschi ar fi în măsură să conchidă că lucrarea 
ei reprezintă o istorie a romanului postbelic românesc din perspec-
tiva erotismului, văzut la conjuncția spațiului social, cultural și chiar 
ideologic al fiecărei epoci. Cartea sa este una solidă, elaborată într-un 
stil matur, foarte fin, cu observații de mare acuitate, cu posibilita-
tea fixării în formule critice memorabile a unor realități ale textelor. 
Studiul este foarte bine structurat și își face loc într-o bibliografie 
deja extinsă, pe care autoarea o cunoaște în amănunt, pe care nu 
doar o rezumă, dar o și nuanțează, o discută elegant.

Autoarea are și bosă teoretică, reușind să pună ordine într-un 
domeniu al nuanțelor și al imponderabilului, dar are și un mare ta-
lent analitic, interpretările sale fiind de fiecare dată extrem de inte-
ligente și îndrăznețe. Cartea Ninei Corcinschi se va fixa, nu am ni-
ciun dubiu, ca reper în cercetarea erotologică românească. Alături 
de Eroticonul Mihaelei Ursa.

Mă bucur că doamnele au prioritate în acest domeniu atât de 
delicat. 

Bogdan CREȚU
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Dubla fascinație a unei teme

O cercetare a erotismului în romanul românesc este o între-
prindere mai mult decât tentantă pentru aproape oricine e pasio-
nat de literatura de dragoste. Pentru că e genul de literatură empa-
tică și ispititoare, care te prinde fără scăpare în lumea ei de emoții 
și, odată trăită povestea livrescă, intervine și dorința de a povesti 
despre ea. Cum iubim, ce expresie culturală au emoțiile noastre, 
cum identificăm tiparul nostru personal în invariantele literaturii 
sunt întrebări la care, (in)conștient, căutăm un răspuns în cărți 
despre iubire, fiind convinși de contaminarea a două planuri: cel 
al existenței reale cu cel al literaturii.

Cartea aceasta a pornit din dorința de a-mi explicita, prin lite-
ratură, sensurile ambigue ale erotismului în existența umană. Dar 
și din mai mult decât un interes personal. Din revelația pe care 
mi-a produs-o lectura volumului Mihaelei Ursa Eroticon. Tratat 

despre ficțiunea amoroasă (2012)1 – o poetică a relecturii romane-
lor amoroase universale, începând cu cele din Antichitate și până 
la începutul secolului XX. Fascinația acestei cărți, excepționale 
după mine, vine din modul riguros de conceptualizare a fenome-
nului erotic în roman (dispus în eroticoane și erotologii, concepte 
pe care le-am preluat aici, în accepția pe care le-o conferă Mihaela 

1 Mihaela Ursa, Eroticon. Tratat despre ficțiunea amoroasă, București, Cartea Ro- 
mânească, 2012.
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Ursa2), dar și dintr-o anumită psihologie a lecturii, adică din felul 
în care biblioteca interioară i-a oferit autoarei un cod subiectiv al 
lecturii, în convingerea că o ficţiune erotică nu poate fi nici citită 
neutru și nici analizată în afara voluptăţii, pe care mecanismul ei 
identificatoriu o invocă neapărat. O „cântare de curtezană” este 
expresia „cvasiconceptuală” a acestui discurs îndrăgostit al autoa-
rei clujene. O lectură pe cât de pertinentă, pe atât de voluptuoasă 
a prozei românești mi-aș fi dorit și eu. Am reușit doar pe alocuri 
să mă las purtată de vraja discursului îndrăgostit, trebuind să mă 
conformez totuși unor rigori academice. 

2 Pornind de la faptul că ficțiunea erotică are o inegalabilă capacitate identificatorie 
și imersivă, Mihaela Ursa examinează, în premieră în exegeza românească, modul 
în care acest tip de ficțiune antrenează hedonistic cititorul în bipolaritatea naturii 
sale: ca viață și ca fapt de cultură, care oferă modelul, clișeul, schema. Ca fapt 
de cultură, ficțiunea amoroasă subjugă cititorul tocmai prin capacitatea sporită 
de a-i da iluzia vieții, de a-l transporta într-o realitate imaginativă, „un univers 
compensatoriu”, devenit exercițiu delicios de lectură și sistem de verificare a 
propriilor proiecții despre amor. Forța decisivă de seducție a cititorului n-o 
dețin faptele și întâmplările literaturii amoroase, ci „coerența imaginilor într-un 
proiect de lume posibilă, obligatoriu desfătătoare”. Primul semnal al literarității 
cazului erotic – subliniază autoarea – e faptul că imaginile sunt încadrate într-
un anumit cod cultural, o ramă prin care se citește ficțiunea. Oricât de naturală 
ar părea o scenă amoroasă în literatură, ea este mai întâi de toate o realitate de 
imaginație, un construct artificial menit să confere autenticitate conținutului 
narativ. Rama este centrul de orientare al cititorului, fie că ia forma balconului 
prin care se privesc cei doi îndrăgostiți, fie că e cadrul ferestrei, repetat în multe 
feluri. Ficțiunile care proiectează vraja erotică în scena ferestrei, a balconului 
sau în limitele spațiului natural al lacului și al pădurii, cum se întâmplă în 
literatura romantică, se cristalizează în „imagini vizuale concentrate”, imagini-
tip, numite de autoare prin conceptul de eroticoane. Fiecare roman de dragoste 
pornește de la un eroticon și se întemeiază pe o anumită percepție a iubirii, 
căreia Mihaela Ursa îi spune erotologie, adică o „filosofie alternativă a iubirii”, 
o ideologie pe care se construiește adevărul particular al iubirii. Imaginea sau 
eroticonul este, pe de o parte, cod cultural, „magnet” artistic care atrage viața 
în câmpul literaturii, dar și strategie transbordatoare a literaturii înapoi către 
realitate. Venind dintr-o experiență concretă de viață, ficțiunea amoroasă, în 
configuraţiile ei erotologice, devine o „ficţiune utilă”, care modelează cititorul, 
sugerându-i posibile comportamente, reacții, atitudini față de propriile trăiri, 
față de propria înțelegere a amorului și față de trăirile celuilalt. Iată de ce 
literatura erotică reprezintă atât o șansă pentru o pură plăcere a lecturii, cât și o 
circumstanță favorabilă de (auto)-cunoaștere și (auto)verificare.
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Narațiuni ale erosului este, la origine, o teză de doctorat ha-
bilitat3. În demersul meu, am pornit de la ideea că modernita-
tea și postmodernitatea literară aduc schimbări fundamentale 
de viziune asupra eroticului și a relațiilor de cuplu. O schimba-
re care pornește cu regândirea cuplurilor erotice tradiționale și 
repoziționarea lor în noi tipologii de relații, cu noi strategii de 
seducție și cu ieșirea în prim-plan a unor valori ale erosului și ale 
eroticului aflate anterior într-un plan marginal sau chiar într-o 
situație de tabuizare. Se accentuează latura sexual-senzuală a ima-
ginarului erotic odată cu ieșirea în lumină a valorilor ce țin de 
corpul uman și de imaginarul plăcerii și al dorinței. Literatura ro-
mână cunoaște toate aceste schimbări de fond și metamorfoze de 
viziune într-o căutare febrilă a sensului și locului erosului în viața 
personajelor, a semnificațiilor ontologice, etice, estetice, pe care 
acesta le instituie într-un imaginar erotic polivalent, cu o multi-
tudine de deschideri literare și cu repercusiuni artistice inedite. 
Conceptualizarea acestor fenomene, investigarea lor într-o for-
mulă diacronică, în comparație cu modelele deja consacrate, cla-
sice, ale erosului, cercetarea elementelor literare ce țin de inovație, 
de deplasări de accente, schimbări de paradigmă, de interpretări 
originale într-o lume unde universul intim capătă o pondere tot 
mai mare și o autonomie tot mai pronunțată – toate acestea au 
constituit interesul meu de cercetare.

Conceptualizarea erotismului implică neapărat hermeneutica 
semnificațiilor de ordin filozofic, care i-au întemeiat înțelesurile. De 
aceea, opțiunea mea de cercetare a fost pentru un studiu fenomenolo-
gic, care să se concentreze asupra erotologiilor (ca filozofie și tipolo-
gii conceptuale ale erosului), a eroticoanelor (ca imagini cronotopice 
ale iubirii), a „erotomahiilor” (Mihaela Ursa), ca forme de confrun-
tare amoroasă a actorilor erotici pe scena cuplului, înglobând analiza 
pe text din perspectiva consonanțelor cu arhetipurile iubirii. 

3 Nina Corcinschi, Imaginarul erotic în literatură, Chișinău, 2017.
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Romanele alese pentru analiză prezintă o anumită formă de 
evoluție și metamorfoză ontologică și artistică a erosului. Felul în 
care se reflectă tipologiile erotice universale în literatura noastră 
ilustrează implicit un parcurs al mentalităților colective, al repre-
zentărilor sociale și al noilor forme de sensibilitate umană.

Am considerat necesar să actualizez cele mai cunoscute mo-
dele erotice ale literaturii europene: iubirea-pasiune (neîmplinită, 
sacrificială, bazată pe principiul identificării celor doi în unul), 
iubirea-seducţie (narcisică, hedonistă, tehnicistă, bazată pe prin-
cipiul asemănării), iubirea-blestemată (cea care aduce, prin exces, 
viața de partea morții, condamnatul la iubire fiind, fatalmente, un 
condamnat la moarte), iubirea-romantică (nostalgică după mo-
delul iubirii-pasiune, dar care repudiază modelul prin principiul 
distincţiei eurilor și prin împlinirea erotică și finalul fericit) și 
modelul dezvrăjit și desemantizat, configurat de postmodernitate, 
iubirea simbiotic-corporală (iubirea care situează trăirea în inima 
confortului și scoate emoția de sub orice vrajă întemeietoare, raţio-
nalizând-o), pentru a urmări recurența acestora, cu țesătura lor de 
implicații pulsionale, imaginative, mistice, în proza românească. 

Pentru că limbajul este adezivul care leagă, în iubire, faptele 
realității cu oferta imaginarului, am considerat relevant să urmă-
resc cum retoricile erosului evoluează în romanul românesc odată 
cu noile forme de sensibilitate umană și literară. E bine știut că tre-
cerea de la imaginarul erotic al transcendenţei la un imaginar ero-
tic al imanenţei s-a soldat cu o scădere de nivel ontologic a iubirii, 
pe de o parte, și descoperirea centrilor hedoniști și a varietăţilor 
de expresie, pe de altă parte. Revelațiile în materie de limbaj sunt 
cea mai importantă achiziție (post)modernă a erotismului literar.

Multitudinea și diversitatea ficțiunilor erotice românești au 
necesitat identificarea unor principii de omologare reprezentative 
în ceea ce privește ilustrarea formelor de evoluție ale imaginaru-
lui erotic. Am optat pentru o clasificare operațională, de lucru, în 
baza iubirii unificatoare, ca atracție de natură androginică (pro-
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prie, în mare parte, romanului interbelic), și a iubirii ca alterare a 
conștiinței (caracterizând alienările pasiunii, în romanul erosului 
violent din comunism). Aceste taxonomii ne permit să surprindem 
ontologia pozitivă, unificatoare, a erotismului și pe cea nefastă, 
maladivă, care destramă ființa îndrăgostitului.

Observarea formelor de manifestare ale impulsului erotic m-a 
delectat cu scene fabuloase, în care se desfășoară o permanentă 
competiție războinică a actorilor erotici, o erotomahie, ca expresie 
a caracterului contradictoriu al iubirii, în care împlinirea erotică e o 
cucerire perpetuă a celuilalt, cu instrumente din recuzita războiului. 

Frecventarea personajelor erosului – donjuani, dandy, lolite, fe-

mei fatale etc. – oferă prilejul de a surprinde cum anume proza 
românească modernă și postmodernă exploatează limitele în care 
se situează cuplurile erotice: vrăjire/dezvrăjire, uniune/destrămare, 
cu toate derivatele ontologice și estetice ale imaginarului lor erotic. 
Literatura română postbelică se arată o producătoare de noi per-
sonaje ale erosului, cu instrumentele politicului (ființa bovarică a 
comunismului, Leontina), ideologicului (femeia în creația lui Paul 
Goma), culturii și literaturii (Rogulski, Cici, Tonia).

O privire asupra romanului erotic este și o căutare în afară, spre 
reprezentările sociale ale postmodernității. Percepția erotică a omu-
lui postmodern a suferit modificări radicale, pornind mai întâi de la 
felul în care e înțeles și trăit corpul uman. Societatea performanței, 
care obligă la autodepășire, înfrumusețare, la hedonism și senzuali-
tate, a situat pe un plan secund sufletul, supus corpului dictatorial și 
omnipotent. „Transparența obscenă” (B.C. Han), diversificarea plă-
cerii și „mulțimea de fericiri” (G. Lipovetsky) au transpus percepția 
corporalității din zona metafizică în cea utilitară și au golit iubirea 
de transcendență. Pasiunea câștigă în varietate și intensitate, dar 
pierde în profunzime și durată, esențiale în logica iubirii-pasiune. 

De la filozofia unitivă a sufletelor se trece la ideologia unitivă 
a corpurilor, în numele „tiraniei orgasmului” (Robert Muchem-
bled). Erotologia actuală mizează pe diversificarea plăcerilor, 



18

pe sexualitatea calitativă, pe iubirea ca un „calcul hedonistic”  
(B.C. Han) și ca intensitate emoțională. Se înmulțesc relațiile de 
cuplu, dar dispare sensul mistic al iubirii, înlocuit de sensul „far-
maceutic” al pasiunii (iubirea ca siguranță existențială, nu onto-
logică, iubirea ca plăcere, iubirea ca seducție, ca o confirmare de 
sine prin celălalt). Erotologiile literare postmoderniste, analizate 
în raport cu cele moderniste, reflectă o lume pauperizată erotic, 
care înlocuiește trăirile abisale cu experimente narcisiste, hedo-
niste, cu juisanţe terapeutice, deseori instrumentalizate livresc. 
Interdictul și taina, elementele de bază ale erotismului, au pierdut 
puterea simbolică, noile crize ale erotomanului contemporan sunt 
cauzate de incapacitatea sa de-a corela tentația împlinirii prin eros 
cu uzanțele narcisiste de a-și rămâne fidel sieși.

În literatura română postmodernistă, care-și rezervă plăcerea 
de recuperare, prin reflecție și distanță, a surselor originare ale ero-
sului și de chestionare ironico-ludică a unui continuum arhetipal, 
putem vorbi de noi eroticoane ale discursului îndrăgostit și de noi 
erotologii livrești, în care textul este în același timp element pasiv –  
„budoar” pentru experimentele erotice ale autorului și cititorului, 
dar și agent erotic activ, generând mecanismele nucleare ale lecturii 
erotice. O excelentă ilustrare a paradigmei erotice postmoderniste, 
cu puncte erogene livrești, cu nebănuitele voluptăți ale inteligenței, 
dar și cu texistențele corpului de sângerneală (sânge și cerneală), 
o constituie romanul lui Emilian Galaicu-Păun Țesut viu. 10 x 10. 

A cerceta fenomenul erotic în roman este o întreprindere he-
donistă, în care nu finalul contează – erosul te duce pe căi neștiute 
și care insistă să rămână sub zodia tainei –, ci însuși drumul, pasul 
și căutarea, bucuria și mirarea periplului – o trăire erotică, prin 
excelență.
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I. EROTISMuL ȘI/SAu IuBIREA

O literatură de consum?

În 2010 Mihaela Ursa le provoca pe câteva scriitoare din lite-
ratura română la o discuție despre condiția existențială și cea cul-
turală a femeii care scrie într-o lume marcată de prejudecăți de 
gen și proiectată în raporturi de putere, de rivalitate și concurență 
etc. cu bărbatul (care scrie). Autoarea anchetei adresează și câte-
va întrebări despre imaginarul amoros: „Consideraţi că literatura 
erotică face parte din literatura „mare” sau doar din literatura de 
consum?; Cum apreciaţi noua literatură erotică românească?; De 
ce așteptăm ca iubirea din romane să fie adulterină, iar femeia să 
fie amantă, mai puţin mamă?; Ne condiţionează literatura de dra-
goste propria viaţă emoţională? Dar prejudecăţile de gen?”4.

Răspunsurile parvenite, în marea lor majoritate, circumscriu 
conceptul de erotism literar unei înțelegeri care privilegiază di-
mensiunea sexuală, prin erotic înțelegându-se cu precădere vo-
cea instinctului. Erotismul este disociat de iubire, tocmai prin 
prevalența expresiei simțurilor, care face conceptul extrem de fri-
abil, suspectat de o vecinătate păguboasă cu pornografia, cu ex-
cesul, cu panvizibilul și incapabil de a genera literatură autentică. 
„Devenit un scop în sine, uneori cu vagi sau clare tente de sexua-
lism, ca să nu spun de pornografie, erotismul pur nu ţine de marea 

4 Divanul scriitoarei. Volum și anchetă alcătuite de Mihaela Ursa, Cluj-Napoca, 
Limes, 2010, p. 10.
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literatură, nu face marea literatură. Trivializează și banalizează 
unul din cele mai frumoase sentimente umane, coborându-ne 
în perimetrul mărunt al instinctelor din care nu ne este permisă 
evadarea”5, răspunde Rodica Braga.

Departajat de ceea ce se înțelege prin dragoste (dar ce se 
înțelege oare prin dragoste?), în orice caz, prin „frumoase senti-
mente umane”, miza literaturii erotice ar fi „înnobilarea” instinc-
tului prin spiritual. A scrie în registrul sexualității fără a intra în 
vulgaritate și obscenitate ar reprezenta șansa acestei literaturi de 
a accede la standardele artisticului. Și, se pare, de a apropia con-
ceptul de vechile sale înțelesuri. „Îmi place erotismul antic sub-
til, bogat, rafinat, îmi plac poemele lui Sappho, poezia din proza 
lui Apuleius și mulţi alţi scriitori din secolul al optsprezecelea, al 
căror erotism e plin de o senzualitate care inspiră iubirea care e 
finalitatea fiecărui act erotic, a ajunge la celălalt, a-l «cunoaște» 
ca în Biblie, iubirea fiind cel mai de seamă act cognitiv”6 (Gabriela 
Melinescu). De aici se poate înțelege că vârsta antică a erotismului 
e superioară celei contemporane, cu prea puțini reprezentanți de 
vârf, Henry Miller, Anais Nin, Charles Bukowski, Emil Brumaru, 
care au păstrat de partea plăcerii simțurilor demnitatea și decența 
pasiunii, fără a cădea în obscenitate. Astfel că, azi, „Nu oricine 
poate fi Anais Nin după Anais Nin și nu oricine poate fi Henry 
Miller după Henry Miller!”7 (Simona Popescu). Neîncrederea în 
acest gen de literatură este alimentată de produsele literare ale 
actualității, în care sentimentele cunosc o reificare tot mai preg-
nantă. „Erotismul practicat azi e semn de oboseală a simţurilor ex-
cesiv solicitate, când iubirea devine rutină și exhibiţionism rece”8 
(Gabriela Melinescu).

5 Ibidem, p. 27.
6 Ibidem, p. 65.
7 Ibidem, p. 89.
8 Ibidem, p. 66.


