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CUVINTE-CHEIE: literatură şi politică, atitudine de traducător, polemică, discurs politic, 

politologie discurzivă, toleranţă, voltairanism, anticlericalism, iosefinism, presă vieneză, broşuri din 

perioada iosefină, satiră, roman despre stat, roman epistolar, comic 

 

STRUCTURA ŞI REZULTATELE DISERTAŢIEI 

Punctul de plecare a cercetării legate de tema disertaţiei a constituit-o două opere de traducere 

din germană în maghiară de la sfârşitul secolului XVIII: Zakkariásnak... Romából költ levelei 

(1786)
1
 respectiv Az – Izé – Purgátóriumhoz-való utozása (1786)

2
 transpuse din germană în 

maghiară la sfârşitul secolului al 18-lea. Cercetarea concentrată asupra contextualizării acestor texte 

a condus la opera şi activitatea traducătorului Szatsvay Sándor şi la problematica conexiunilor dintre 

politicul şi literatura de la sfârşitul secolului XVIII.  

Primul capitol mai mare al disertaţiei rezumă rezultatele istoriei cercetării referitoare la opera şi 

activitatea literară a lui  Sándor Szatsvay, în principal cu scopul de a completa lacunele în 

cunoştiinţele noastre. Prima unitate a capitolului este construită în jurul vieţii autorului şi ale 

aspectelor acesteia  încă neelucidate şi dezbătute în continuare: pe parcursul acestor aspecte am 

încercat să iau în considerare şi să evaluez sursele legate de sursele biografice, să prezint unele 

informaţii greşite şi contradictorii, în măsura în care a fost posibil, să elucidez unele probleme 

biografice nerezolvate, şi să completez biografia scriitorului. Reevaluarea vieţii autorului, considerat 

primul gazetar politic maghiar, nu a avut loc nici până în prezent, cu toate că acesta are o operă 

foarte bogată şi diversă: astfel, după biografia realizată în secolul XIX de către Elek Jakab
3
, 

subcapitolul reprezintă prima sinteză de acest gen. Cel de-al doilea scop al subcapitolului este 

plasarea carierei gazetarului iluminat de la sfârşitul secolului XVIII între celelalte tipuri de cariere 

intelectuale de la sfârşitul secolului XVIII şi începutul secolului XIX: pentru Szatsvay, profesia de 

gazetar îi oferă posibilitatea profesării rolului intelectualului implicat activ în afacerile publice – 

practicarea acestui rol poate fi considerat şi ca o încercare de a trece la stilul de viaţă de nobil cu 

                                                 
1
 Zakkariásnak a’ pápa titkos iró-deákjának az austriai tartományokban lett vallásbéli meg-világositásról, Romából költ 

levelei az ő lelki barátjaihoz. Ki-adattattak egy eretnek-által. Fordittattak olasz-nyelvböl. 1786. Eszt. 
2
 Az – Izé – Purgátóriumhoz-való utozása 1786. Sz. S. 

3
 JAKAB Elek, Szacsvay Sándor I., Figyelő: Irodalomtörténeti közlöny, 1881/ 11, 161-174.; UŐ, Szacsvay Sándor II., 

Figyelő: Irodalomtörténeti közlöny, 1881/11, 252–267.; UŐ, Szacsvay Sándor V., Figyelő: Irodalomtörténeti közlöny, 

1881/ 11, 321-346.; UŐ, Szacsvay Sándor VI., Figyelő: Irodalomtörténeti közlöny, 1882/ 12, 25-43. 
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funcţie publică. Cele două traduceri reprezintă de asemenea manifestarea ambiţiilor literare de la 

începuturile carierei sale, acestea, prin publicarea lor sub formă de pamflet, pot fi definite ca şi 

genuri complementare în expresia criticii sociale asumate în mod deliberat de autorul intelectual 

luminat, deoarece comparativ cu articolele jurnalistice, mediul lor permite o francheţe mai 

îndrăzneaţă şi o satiră mai tranşantă. Prin ruperea realaţiilor de lucru cu Magyar Kurir însă, profesia 

de gazetar nu mai poate fi urmată de Szatsvay, iar toate acele genuri şi medii în care până atunci şi-a 

formulat poziţiile îi devin inaccesibile: de aici încolo, exprimarea luărilor de poziţii politice se poate 

observa doar în pasquilusurile scrise despre nobilii transilvăneni, care în aceea perioadă se 

răspândeau în formă de manuscris. Puţinele date pe care le avem despre el ne arată că în anii 

petrecuţi la Cluj, Szatsvay s-a întors la rolul jucat la începutul carierei sale: cel de  mic nobil 

agricultor şi horticultor, care se implică doar cu măsură în afacerile publice. Cariera sa - împreună cu 

cea a lui Mátyás Rát şi Miklós Révai - reprezintă totodată exemplul tipic pentru stadiul incipient al 

instituţionalizării profesiei de gazetar în Ungaria sfârşitului de secol XVIII.  

Prezentarea istoriei cercetării referitoare la Szatsvay nu poate fi completă fără considerarea 

rezultatelor de istoria presei, astfel cea de a doua unitate a primului capitol urmăreşte aprecierea 

activităţii sale de gazetar şi procesul de canonizare a operelor sale: textele care au apreciat opera sa- 

datorită spiritului şi viziunii asupra literaturii şi a epocii în care au apărut, precum şi datorită 

diferenţelor de puncte de vedere ale autorilor acestora - în mod evident accentuează aspecte diferite 

ale publicisticii lui Szatsvay. După cum am observat, în istoria aprecierii muncii de publicist a lui 

Szastvay se pot distinge cel puţin patru faze sau moduri de vorbire. În concepţia despre literatură din 

perioada celei de a doua părţi a secolului XIX şi a primei părţi a secolului XX, Szatsvay a întruchipat 

tipul gazetarului iluminat, reprezentant al aspiraţiilor progresiste, rebel şi franc - antifeudalismul şi 

anticlericalismul său dovedindu-se virtuţi. Cercetările de istoria presei efectuate în cea de a doua 

parte a secolului 20 însă au reconsiderat poziţia şi importanţa lui Szatsvay în istoria presei maghiare: 

în monografia sa de presă György Kókay, tratează activitatea de ziarist şi redactor a lui Szatsvay din 

perpectiva iosefinismului; în opinia sa opera acestuia este subevaluată faţă de cele ale 

contemporanilor săi chiar datorită iosefinismului consecvent exercitat. Domeniile în care cercetările 

de istoria presei recunosc în mod neechivoc importanţa lui Szatsvay sunt răspândirea şi transpunerea 

în Ungaria a ideilor şi inovărilor de gen ale presei şi publicisticii vieneze ce se dezvoltă în această 

perioadă, precum şi a noilor genuri jurnalistice ce rezultă din transformarea presei în ultimele decenii 

ale secolului XVIII din ziare ce relatează ştirile fără luări de individuale de poziţie în organe de presă 
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critice. Cercetările actuale privind activitatea jurnalistică a lui Szatsvay reprezintă dovada faptului că 

corpusul Szatsvay poate deveni un teren pasionant de cercetare şi în viitor din perspective moderne 

cum ar fi: dezbaterile de citire, noţiunea publicităţii, autonomizarea literaturii sau abordarea din 

perspectiva istoriei mediei. Prin aceste perspective putem să depăşim barierele impuse de 

presupunerile analizelor care consideră opera lui Szatsvay şi a contemporanilor săi cu scopul 

evaluării. Tot în acest capitol iau în considerare şi alte opere publicate sau în manuscris ale lui 

Sándor Szatsvay, opere pe care literatura despre el nu le aminteşte sau le aminteşte doar fugar: fac 

cunoscute traducerea lui György Frigyes Seiler a Kis és Histórikus Catechismus şi pamfletul intitulat 

Hazafiak tüköre. Magyarok! şi le completez cu adăugări filologice şi surse care demonstrează faptul 

că autorul acestora a fost Szatsvay. 

Pe lângă sinteza referitoare la biografia autorului şi la activitatea sa literară, un alt obiectiv al 

disertaţiei îl reprezintă prezentarea celor două opere de traducere mai sus amintite şi uitate ale lui 

Szatsvay - Zakkariásnak levelei şi Az – Izé – clarificarea aspectelor legate de apariţie şi plasarea 

acestora în opera Szatsvay şi în contextul literaturii maghiare din secolul XVIII.  

Cel de al doilea capitol al lucrării schiţează problemele filologice legate de aceste traduceri: 

deoarece amândouă publicaţii au apărut anonim şi chiar şi veridicitatea datelor acestora din 

impressum sunt îndoielnice, realizez un rezumat al referirilor şi presupunerilor disparate din 

literatura de specialitate legate de autor şi locul publicării şi prezint rezultatele cercetărilor mele 

privind originalul, textele-sursă şi autorii acestora. Analiza filologică este completată de luarea în 

considerare a ediţiilor publicaţiilor din bibliotecile din Cluj-Napoca, şi nu în ultimul rând de 

prezentarea formei în manuscris a textului Zakkariásnak levelei, descoperit pe parcursul cecetării. 

Rezolvarea problemelor filologice legate de traduceri, identificarea textelor sursă şi identificarea 

autorului în cazul Zakkariásnak levelei repezintă elemente noi în filologia acestor opere. 

Cel de-al treilea capitol prezintă analiza legăturilor dintre aceste traduceri şi tipurile de discursuri 

politice pe baza rezultatelor cercetărilor referitoare la literatura secolului XVIII, la corpusurile de 

texte create în perioada curentului ―liberal‖ al aniilor 1780 – 90, iar în cadrul acestui corpus la 

cercetările privind polemicile din jurul decretelor lui Iosif II. Deoarece polemica din jurul edictului 

de toleranţă s-a legat în aceea perioadă de cultul Voltaire, ating şi problemele traducerilor operelor 

lui Voltaire în limba maghiară din aceea perioadă, mai ales datorită faptului că textele alese de mine 

sunt considerate în literatura de specialitate ca fiind în primul rând texte iosefine de inspiraţie 

voltairiană, care au pătruns în literatura maghiară în mod indirect, prin intermediul traducerilor şi 
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adaptărilor operelor autorilor austrieci iosefini. Importanţa textelor noastre - ce conţin o critică 

voltairiană a religiei şi a fanatismului religios  - trebuie cu atât mai mult evidenţiată cu cât acestea 

aparţin unei linii a receptării operei lui Voltaire în limba maghiară care până acum a beneficiat de 

foarte puţină atenţie. În acest sens, abordarea din perspectiva istoriei ideilor nu poate fi ocolită, 

deoarece istoria literaturii, deşi îl consideră pe Sándor Szatsvay ca reprezentantul voltairianismului 

iosefin, a studiat prezenţa ideilor lui Voltaire până în momentul de faţă doar în articolele sale de ziar. 

Prin urmare, seria paralelelor voltairiene poate fi completată şi cu textele alese de noi, cu toate că, 

datorită faptului că traducătorul prezintă cititorilor maghiari ideile iluminismului francez prin 

traducerile textelor germane, putem vorbi doar de o influenţă voltairiană indirectă.   

Prezentarea propriu-zisă a conţinutului operelor de traducere este inclusă tot în acest capitol: în 

cazul ambelor texte mă străduiesc să pun în evidenţă problemele religioase-politice, să interpretez 

acele componete ale textelor prin care traducătorul/ autorul lor le marchează ca şi texte politice 

(astfel de exemplu în cazul operei Az – Izé devierile concepţionale de la textul original în limba 

germană), ilustrând astfel cât de mult se încadrează aceste texte în literatura politică a perioadei. 

Szatsvay, deşi traduce destul de fidel textele-sursă, în special prin paratexte şi o utilizare mai brută a 

limbii conferă un caracter polemic traducerilor sale, astfel acestea apar ca argumente, ilustrări în 

dezbaterile religioase din epoca respectivă. Din ambele texte aleg câte un pasaj cu scopul de a 

prezenta funcţionarea acestui tip de discurs politic: analizez interpretările locale ale ideii de toleranţă 

în pasajele care polemizează ideea toleranţei religioase cu ajutorul considerentelor metodologice ale 

politologiei discursive. În pasajele analizate ne întâlnim cu ideea esenţială a doctrinelor de toleranţă 

şi, pe deasupra, în urmărirea ideilor şi în sistemul de argumente se poate recunoaşte un discurs bazat 

pe drepturi naturale şi limbajul absolutismului luminat. Amândouă texte urmează argumentarea 

universalistă de drepturile omului care consideră libertatea religioasă ca fiind derivatul drepturilor 

omului cu valabilitate eternă şi inalienabile. Astfel, în dezbaterile legate de edictul de toleranţă a lui 

Iosif II, traducerile proclamă dreptul la religie - înţeleasă ca şi convingere personală - şi libertatea 

religioasă. Gestul traducerii în limba maghiară poate fi considerat o atitudine intenţională şi foarte 

probabil poate fi interpretat nu doar ca luarea unei poziţii în dezbaterile religioase din epocă. Acesta, 

într-un context mai larg, reflectă şi acceptarea rolului de popularizare a ideilor filosofice şi 

răspândirea erudiţiei de către traducător. În cazul operelor alese de noi interpretarea specială, locală a 

noţiunii de toleranţă poate fi realizată nu numai la nivelul textului – în formularea beletristică a 
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sistemului de argumente a absolutismului luminat – ci şi în asumarea rolului social al traducătorului 

Szatsvay ca scriitor (şi ziarist). 

În acelaşi timp însă, interpretările din perioada autorului, respectiv cele ulterioare ale 

Zakkariásnak levelei şi Az – Izé – Purgátóriumhoz-való utozása nu identifică deloc gestul de 

traducător al lui Szatsvay ca propagare a toleranţei. Capitolul patru examinează istoria recepţiei 

acestor texte de traduceri care se află la limita dintre literatură şi politică. Dintre aprecierile acestor 

opere se arată a fi normativă cea a cititorului şi criticului acestora din aceea perioadă, Leó Szaicz – 

cu toate că acesta reprezenta un punct de vedere destul de izolat şi atunci. Astfel analizez în detaliu 

observaţiile sale apreciative din cartea sa intitulată Igaz magyar: în critica sa de perspectivă 

neechivoc catolică, Szaicz îl atacă în primul rând pe scriitorul şi traducătorul protestant. În notele 

sale de subsol predicatorul declară că la sfârşitul secolului XVIII merită să discutăm nu doar despre 

diferenţierea dintre discursul religios şi laic; chiar şi înăuntrul discursului religios observaţiile sunt 

formulate în baza unor presupoziţii diferite. Pe de altă parte, critica sa reprezintă exemplul cel mai 

reprezentativ al relaţiei contradictorii dintre intelectualitatea religioasă şi laică din această perioadă şi 

dintre literatura religioasă şi iluminism: textele cu conţinut anticlerical, similare operelor de 

traducere puteau să se bazeze pe bună dreptate pe cititori din rândul oamenilor religioşi, sau mai ales 

pe ei, având în vedere că observaţiile critice ce ni s-au păstrat provin aproape în exclusivitate de la 

aceştia din urmă. Cu toate că şi-au scris textele contra iluminismului, o precondiţie a criticii lui 

Szaicz şi a autorilor religioşi a fost familiarizarea cu aceste doctrine, astfel încât să poată riposta în 

mod eficient. În acest sens, discursurile lor sunt chiar variantele particulare, religioase ale discursului 

iluminismului. Reflexiile lui Leó Szaicz privind traducerile lui Szatsvay pun sub semnul întrebării 

aceea perspectivă, care în literatura de specialitate s-a formulat despre iluminism ca şi proces 

unidirecţional al laicizării. 

Din scurtele reflexii referitoare la aceste traduceri scoase din literatura de specilaitate se poate 

observa faptul că cititorii acestor texte le interpretează şi ulterior ca luări de poziţie într-o dezbatere 

religioasă, şi apreciează natura lor de traduceri fie ca un gest exagerat de semnificativ fie doar ca   

imitarea curentelor străine la modă. În acelaşi timp, această ambivalenţă se poate observa şi în 

aprecierea stilului textelor: sunt considerate fie vii, foarte maghiare şi uşor lecturabile, fie prea 

france, vulgare şi brute. În istoria receptării acestora ne întâlnim continuu cu o aparentă contradicţie: 

textele sale sunt definite fie ca pamflete anticatolice de spirit protestant fie ca satire anti-clericale şi 

anti-religioase. Eu consider însă că cazul calvinistului propagator de toleranţă Szatsvay este 
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exemplul reprezentativ al îmbinării perspectivei luminate cu cea a confesionalităţii din aceea 

perioadă şi al tipului de intelectual cu identitate confesională conştientă şi luminată. În cazul său, 

anticlericalismul nu poate fi identificat doar cu anticatolicism, aceasta înseamnă şi critica centrată pe 

reformarea bisericii în care intenţia popularizării ideii de toleranţă se află pe primul loc. 

Tot aici, din perspectiva limbii şi atitudinii de traducător, încerc să răspund la întrebarea cum pot 

fi încadrate aceste texte traduse din limba germană în maghiară în literatura maghiară de traduceri a 

perioadei, deoarece până în prezent literatura de specialitate a interpretat aceste texte în primul rând 

din perspectiva confesionalităţii şi a politicii şi nu a atribuit importanţă mare acestei întrebări. Toate 

acestea îşi au probabil explicaţia în faptul că, prin principialitatea lor, operele de traducere nu se 

încadrează neapărat în paradigma pe care literatura de specialitate este obişnuită să o accentueze în 

privinţa programelor maghiare de traducere de la sfârşitul secolului XVIII. Atitudinea de traducător 

a lui Szatsvay reprezintă cazul vizibil particular al concepţiilor de traducere din aceea perioadă: în 

cazul Zakkariásnak levelei şi al Az – Izé Purgátóriumhoz-való utozása, folosirea limbii maghiare 

probabil nu înseamnă exprimarea atitudinii politice ce sfidează interesele imperiului – textele nu au 

avut ca prim scop îmbogăţirea literaturii naţionale sau popularizarea în limba maternă a literaturii 

clasice contemporane sau a rezultatelor ştiinţelor, ci mai ales scopul transpunerii unor idei politice 

sau, mai general, filosofice în limba maghiară. Traducerile lui Szatsvay ne stau ca mărturie că aceste 

cunoştiinţe ce se vroiau a fi popularizate în anumite cazuri puteau fi şi de natură politică. Astfel 

programele de traducere din aceea perioadă chiar nu pot să fie încadrate ca tendinţe orientate 

exclusiv către îmbogăţirea şi dezvoltarea beletristicii. 

Totodată, datorită faptului că aceste texte aparţin categoriei literaturii politice, din capul locului 

sunt texte mixte, aflate la limita dintre literatură şi politică, astfel încerc să argumentez de ce pot fi 

textele cu conţinut politic similare operelor de traducere semnificative şi din punctul de vedere al 

istoriei literaturii: ca produse ale iluminismului iosefin, aceste texte au jucat un rol foarte important 

în istoria formării literaturii în anii 1780, deoarece prin conţinutul lor social important şi modern, 

respectiv din punct de vedere estetic au influenţat în mod semnificativ gustul literar al epocii. Din 

păcate, în istoria literaturii maghiare reabilitarea unor astfel de texte cu conţinut politic nu s-a 

realizat încă, cu toate că la popoarele vecine s-au realizat încercări cu valoare de exemplu în 

domeniul literaturii epocii luminilor. De exemplu, reevaluarea literaturii austriece în proză de la 
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sfârşitul secolului XVIII în forma tratatului lui Leslie Bodi
4
 poate fi considerată un model şi în cazul 

nostru, în ceea ce priveşte concluziile trase din perspectiva istoriei literaturii: prin prelucrarea 

monografică a literaturii vieneze în proză din această perioadă Bodi reuşeşte să elaboreze cadrul în 

care pot fi plasate şi asemenea texte cu conţinut politic.
 
Analiza lui Bodi dovedeşte că aceste tipuri 

de texte, ca şi Zakkariásnak levelei şi Az – Izé, constituie o parte importantă a literaturii de la 

sfârşitul secolului XVIII, deoarece, ca şi în cazul textelor-sursă ale acestora, şi acestea îndeplinesc în 

mai multe privinţe criteriile romanului, în acest sens jucând un rol important şi în procesul formării 

romanului original maghiar. 

Deoarece conţinutul politic şi critica societăţii se realizează în cazul ambelor traduceri prin 

ajutorul limbajului, al formei şi al instrumentarului literar, în capitolul cinci le abordez din punctul 

de vedere al genurilor literare. În acest sens, abordarea este o încercare de a le citi ca texte literare, 

mai ales datorită faptului că din punctul de vedere al genului, ambele traduceri se dovedesc a fi 

foarte complexe. Astfel, această analiză are ca scop scoaterea în evidenţă a diferitelor caracteristici 

de gen ale acestor texte şi plasarea operelor în tradiţia genurilor literare. În urma analizei din punct 

de vedere de gen al pasajului din Zakkariásnak levelei am ajuns la următoarea concluzie: structura 

textului, sistemul de argumente atent construit şi întregul arsenal al diferitelor tipuri de argumente 

atestă o elaborare retorică temeinică, iar critica se realizează în primul rând în expresie şi în 

textualitatea celor prezentate. Pe lângă scopul de convingere şi propaganda, nici funcţia de 

divertisment nu este una secundară, ci una la fel de importantă ca intenţia didactică. Cu alte cuvinte, 

textul este definit atât de conţinutul politic cât şi de expresivitatea şi stilul lui literar, traducerile 

devenind astfel opere specifice, care se situează la limita dintre politic şi literar, şi care pot fi 

încadrate în categoria literaturii politice. Opera Zakkariásnak levelei se dovedeşte a fi un text foarte 

complex din punt de vedere de gen: este o epistolă, un pamflet scris în stilul documentelor 

protestante satirice, al ―bărbaţilor dubioşi‖, care poate fi definit şi ca o încercare de roman, deoarece 

uneşte mai multe genuri de roman din aceea perioadă: caracteristicile romanului epistolar, ale 

romanului de călătorie, ale romanului politic şi ale romanului de stat satiric. În cursul abordării din 

punct de vedere de gen a operei Az – Izé – Purgátóriumhoz-való utozása scot în evidenţă faptul că 

toţi cercetătorii care până acum au apreciat opera de traduceri ale lui Szatsvay, le încadrează în 

aceeaşi categorie: ambele texte sunt atribuite genului pamfletului satiric anticlerical. Nu acordă, de 

                                                 
4
 Leslie BODI, Tauwetter in Wien: Zur Prosa der österreichischen Aufklärung 1781–1795, Wien; Köln; Weimar: Böhlau, 

2., erweiterte Auflage, 1995 (Schriftenreihe der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts, Bd. 

6). 
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exemplu, atenţie faptului că textul-sursă al traducerii Az – Izé nu este o broşură iosefină, ci un text 

german scris cu mult înainte şi publicat în 1730. Totuşi, prin paratextele plasate înaintea textului 

Szatsvay actualizează textul original, şi îl transpune în literatura politică a perioadei în aşa fel încât 

versiunea maghiară devine un text de dezbatere în multe privinţe similar operei Zakkariásnak levelei. 

În cursul analizei din punct de vedere de gen a celui de al doilea text scot în evidenţă acele 

caracteristici de gen ale romanului, care indică o deviere de la cealaltă traducere a lui Szatsvay, 

respectiv cu ajutorul cărora acesta iese în evidenţă din multitudinea pamfletelor perioadei respective: 

relaţia operei cu literatura vizionară de călătorie, caracterul acestuia de palimpsest dantesc parodistic, 

respectiv caracteristicile comune cu dialogurile umaniste satirice.  

În cazul ambelor texte acord o atenţie deosebită analizei sursei comicului şi a ironiei, respectiv 

modului de reprezentare satirică. În legătură cu aceasta din urmă ating şi problema aprecierii 

reprezentării satirice în concepţia literară din epocă. Exemplul textelor analizate atestă că metoda 

satirică de demascare nu a fost necunoscută în rândul autorilor maghiari de la sfârşitul secolului 

XVIII. Totuşi, majoritatea istoricilor literari au respins aceste opere pur pasionale, vehemente şi în 

mod expres didactice, văzând în operele satirice, în general, nişte scrieri prea obiective, situate doar 

la periferia literaturii, curiozităţi din cadrul istoriei culturii lipsite de orice rang literar. Astfel, 

explicaţia pentru recepţia lor negativă din epocă, precum şi pentru neglijarea lor de mai târziu poate 

fi găsită în presupoziţiile de atunci şi de mai târziu ale teoriei literare cu privire la descrierea satirică 

şi comic.  

 Operele Zakkariásnak levelei şi Az – Izé ies în evidenţă din multitudinea pamfletelor şi textelor 

politice ale epocii – nu în ultimul rând maghiare – prin caracteristicile lor specifice de gen. Pe baza 

observaţiilor critice pe care le deţinem, putem spune că ambele texte au fost lecturi populare, însă 

odată ce au pierdut din actualitatea lor au pierdut rapid şi interesul cititorilor, iar apoi - datorită 

caracterului lor de gen amestecat – au pierdut şi interesul oamenilor de ştiinţă. Tocmai de aceea am 

putea să ţinem cont de atenţia istoricilor literari, pentru că, dincolo de faptul că reprezintă mediul 

traversărilor dintre limbi şi culturi diferite, şi realizează un aliaj al caracteristicilor diferitelor genuri 

literare, aceste texte sunt exemple ale trecerii graniţei dintre filosofie, ştiinţă, politică şi literatură. 

Sunt creaţii care în probleme sociale sau teologice nu polemizează prin argumente dogmatice, 

teologice, filosofice sau ştiinţifice, ci prin retorica şi textualitatea lor - adică funcţionează în primul 

rând ca şi texte literare, şi astfel revendică interpretarea lor modernă. Prin urmare, contextualizarea 
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acestora poate fi considerată şi un studiu de caz care oferă constatări cu privire la caracterul 

literaturii de la sfârşitul secolului XVIII. 
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