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Rezumat
Teza ,,Ipostaze ale mimesis-ului în proza anilor ’70-‘80’ îşi propune să evidenţieze
capacitatea literaturii de a intui, indiferent de epocă, dimensiunile esenţiale ale vieţii. Proza
reuşeşte să salveze de fiecare dată realitatea de confuziile sale, amestecul dintre real şi fictiv,
conducând la o imagine neaşteptat de clară a realului deoarece tot ceea ce ţine de domeniul
fictivului este extras tot din realitate, din mica istorie a faptului anodin al fiecărei zile. Atenţia
prozatorului trece dincolo de vălul pâclos adus de cenzura politică a vremii, pătrunde în
intimitatea omului de rând, surprinzând astfel autentice frământări psihice şi fizice care conduc
la o reprezentare veridică a realităţii, mult mai efcientă în comparaţie cu rezultatul presei vremii
care pare mai degabă să pre-scrie, decât să reprezinte fidel realitatea.
Conceptul de mimesis pe care îl voi folosi pentru a defini raportul dintre ficţiune şi
realitate e reprezentativ pentru proza contemporană, chiar dacă reprezentarea realităţii în
literatură are de înfruntat un întreg sistem de blocaje estetice, teoretice şi sociale. Demonstraţia
mea va urmări importanţa conceptului de mimesis, care este o structură complexă ce implică
lucruri diferite cum ar fi, o atitudine teoretică şi practică față de lume, cunoaştere şi acțiune, dar
şi relațiile între eu şi ceilalți. Mimesis-ul continuă să se dezvolte în diferite domenii. Peste tot
unde domină mimesis-ul frontierele dintre reprezentare, copie, reproducere, dar şi iluzie, aparență
şi fals sunt fluctuante.
În Introducerea tezei se află câteva date generale privind conceptul de mimesis, am
surprins câteva din principalele momente ale evoluţiei sale cum ar fi: sensul termenului în cadrul
cultului dionisiac, perspectiva pe care o deschide Socrate, dialogul dintre teoria platoniciană şi
cea aristotelică (felul în care a fost percepută această noţiune de ambii filosofi şi îmbogățirea de
sens pe care Aristotel reuşeşte să o aducă), interpretarea adusă de Renaştere şi mai apoi
concepţiile valorificate de epoca Luminilor. Discuţia continuă cu distincţia dintre teoriile
mimetice şi cele expresive şi culminează cu asocierea dintre mimesis şi joc.
Deşi începuturile par a fi greu de precizat, Halliwell în cartea sa numită ,,The Aesthetic
of mimesis” aduce ca noutate faptul că rădăcina veche a acestui cuvânt este mimos. 1Prin urmare,
mimoi denumea actorii care luau parte la cultul Dyonisiac. Aceştia aveau rolul de a imita
sunetele puternice produse cu ajutorul instrumentelor primitive. Gerald Else consideră că în acest
1

,,But we have no occurance of mimos earlier than a fragment from Aeschylus’s tragedy Edonians, where in an
elaborate description of the orgiastic music accompanying the arrival of Dionysus in Thrace, it is used in refrence to
the booming sounds of the primitive musical instruments known as bull-roarers, called bull-voiced…..frightening
mimoi.” Halliwel S., The Aesthetic of mimesis (USA, Ed. Princeton Yniversity Press, 2002), p. 17
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moment noţiunea de mimesis capătă o dublă valoare: aceea de reprezentare şi aceea de imitare.
În lumea arhaică termenul de mimesis era folosit cu ocazia ritualurilor dionisiace cunoscute ca
bachanalii. Aceste ritualuri presupuneau: dansul, muzica participanţilor, actul de cult al preoţilor
şi manifestări care se sfârşeau într-o manieră orgiastică. Acestea erau modalităţile prin care
societatea arhaică încerca să refacă legăturile cu divinitatea. Timpul acestor manifestări era unul
sacru care se desfăşura în plinătatea lui deoarece concepţia oamenilor asupra trecerii timului era
una ciclică şi nu una lineară. ,,În timpul transistoric, sacru, prezentul nu este clipă fugară, ci
plinătatea timpului descrisă din perspectiva temporalităţii existenţiale.”2 Procesul de imitare cu
valoare de reprezentare, presupune aici un ritual complex care nu este nimic mai mult decât
forma expresiei subiectivităţii unei colectivităţi care este pusă în scenă, într-o anumită formă de
manifestare. Este mai mult decât evident faptul că aici expresia care mai târziu avea să
denumească relaţia dintre realitate şi formele de artă, relevă doar subiectivitatea şi interioritatea
individului, respectiv a colectivitaţii în care el trăieşte.
În cartea aX-a a Republicii, Platon explică procesul de mimesis prin teoria celor trei
paturi: ,, patul din firea lucrurilor”- făcut de un zeu; ,,patul dulgherului” şi ,,patul pictorului”.
,,Patul din firea lucrurilor” este opera zeului, ,,făcătorul adevărat al adevăratului pat”3 , rezutatul
,,înfiinţătorului”, pe când dulgherul nu are rol de creator al patului, patul arhetipal fiind unic,
dulgherul nu poate fi decât un meşter de paturi iar rolul pictorului pare a fi şi mai nesemnificativ,
el fiind un simplu imitator al lucrului produs de ceilalţi. Pornind de la teoria celor trei paturi este
lesne de înţeles faptul că Platon vede arta ca imitaţie a unei imitaţii, ,, căci toate particularele
existente sunt imitaţii imperfecte ale arhetipurilor universal inteligibile, dar nu şi perceptibile.”4
Filosoful vede o mişcare de involuţie în imitaţie, deoarece rezultatul artelor mimetice este
inferior obiectului sau realităţii imitate. Distanţa care se află între opera de artă şi lumea pură a
ideilor este măsurată prin intermediul noţiunii de mimesis, opera de artă fiind, conform lui
Platon, o copie de gradul doi a lumii sensibile.
Cea de-a doua figură emblematică a poeticii clasice şi totodată continuator al filosofului
Platon, Aristotel a dus mai departe doctrina profesorului său, intervenind cu anumite schimbări
de direcţie în evoluţia procesului de imitaţie şi în raportul dintre lume şi operă în sensul cel mai
general. Îndepărtarea lui Aristotel de concepţia profesorului său a fost posibilă, datorită eliberării
mimesis-ului de legătura metafizică. Aristotel elimină din ecuaţia mimesis-ului rolul divinităţii,
care la Platon avea o importanţă majoră. Raportul se stabileşte acum între opera de artă şi
realitatea exterioară, lumea transcendentală nemaiavând aici rolul de arhetip. Dacă ar fi să facem
2

Hans Georg Gadamer, Adevăr şi metodă, (Bucureşti, Ed. Teora, 2001), p.101
Platon, Republica (Bucureşti, Ed.Ştiințifică şi Enciclopedică,1986), p. 414
4
Murray Krieger, Teoria criticii, (Bucureşti, Ed. Univers, 1982), p.118
3
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analogie cu teoria platoniciană a paturilor, la Aristotel ,,patul din firea lucrurilor’’ lipseşte cu
desăvârşire. Aristotel consideră că imitaţia este o activitate normală, specifică individului, care
poate fi alăturată cu uşurinţă celorlalte facultăţi raţionale şi sufleteşti ale omului. Influenţa
metafizică nu are nicio relevanţa în capacitatea individului de a produce artă prin operaţia de
mimesis. Aristotel respinge cu desăvârşire ideea conform căreia artistul este doar un sol al
divinităţii, nu admite transcendenţa ideilor şi nici afirmarea imanenţei lor în lumea sensibilă.
Stagiritul este cel care face primul pas în stabilirea unui alt fel de raport între artă şi realitate.
Deşi doctrina sa este cunoscută datorita faptului că arta este văzută ca mimesis de gradul I, nu
este în nici un caz de neglijat schimbarea de direcţie pe care el o aduce noţiunii de mimesis.
Uneori această noţiune era vazută ca fiind contrară sesnsului de imitaţie. Acest lucru este vizibil
când filosoful e de părere că artele nu reproduc ideile sau situaţiile existente, ci ceea ce ar putea
exista. O astfel de interpretatre a noţiunii de mimesis trădează apariţia primilor germeni ai
imaginaţiei şi creativităţii care treptat vor duce la crearea de ficţiune. Pentru filosof, poezia este
mai degrabă o activitate de ,,producţie”, decât una de ,,acţiune” iar mimesis-ul devine o funcţie a
productivitaţii artistice. Semnificaţia termenului ,,se deplasează astfel, de la imitaţie la
reprezentare, iar apoi de la sensul de creaţie la cel de invenţie.”5
Renaşterea este indisolubil legată de descoperirea Antichităţii iar teoria imitaţiei a stat la
baza artelor şi se poate spune că acum ea îşi atinge apogeul. Cu toate că influenţa aristotelică
pare a fi mai puternică, concurenţa cu teoria platoniciană continuă şi în această perioadă.
Noţiunea de mimesis care odată cu ,,Latina cea nouă (a Renaşterii)” a fost tradusă în ,,imitatio”
va fi de la bun început înţeleasă de unii conform lui Aristotel, de alţii conform lui Platon, ca o
imitare fidelă.” 6Prin urmare, disputele au fost nenumărate şi în această perioadă. Prin termeni ca
,,verosimil”, ,,posibil”, ,,plăsmitor”, textul aristotelic a deschis calea interpretării mimesis-ului
ca ficţiune. Această direcţie a fost promovată în perioada Renaşterii târzii, şi ei i s-a alăturat
mimesis-ul văzut ca expresie (cuvintele au devenit substitute al lucrurilor). Planul referenţial a
încetat să mai funcţioneze ca trimitere obligatorie la realitate. ,,Realitatea încetează să mai
constituie un punct de referinţă fix, un dat exterior a cărui existenţă garanta adevărul discursului,
neputând fi pus la îndoială.”7
Dacă în perioada Renaşterii noţiunea de mimesis a constituit centrul de gravitaţie al
poeticienilor şi al teoreticienilor artei, în secolul Luminilor această situaţie se schimbă. Teoria
mimesis-ului va fi secondată şi treptat înlocuită de teoria estetică a frumosului. Afirmaţia lui
Kant despre frumos a constituit un punct de reper şi de schimbare al secolului XVIII. El duce
5

Dolezel L. Poetica Occidentală, (Bucureşti,Ed. Univers, 1998), p. 67
Wladyslaw Tartakiewicz, Istoria celor şase noțiuni, ( Bucureşti, Ed.Meridiane, 1981)p.383
7
Gabriela Duda, Introducere în teoria literaturii, (Bucureşti, Ed. All, 2006), p. 61
6
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mai departe subiectivismul trăirilor estetice deoarece şi el consideră că ,,frumosul” este ceva care
se defineşte în funcţie de individualitatea celui care îl contemplă. Aprecierea ,,frumosului’’,
devine astfel o simplă judecată de gust. Alături de ,,gust”, ,,geniul’’ este cel de-al doilea
component al substratului artei. Geniul este definit de Kant ca fiind o forţă creatoare, eliberată de
orice fel de norme (ale mimesis-ului, sau ale teoriilor normative). Această idee o remarcă şi
Gadamer: ,, Iraţionalitatea geniului marchează un factor productiv(…) jocul eliberat al
facultăţilor sufleteşti, intensificarea sentimentului vieţii ce rezultă din armonizarea imaginaţiei cu
raţiunea, îndeamnă la zăbovirea în faţa frumosului.”8 Kant concepe ,,geniul” dintr-o perspectivă
duală, alcătuită din atitudinea creatorului dar şi din cea a cititorului care trebuie să ,,zăbovească
în faţa frumosului”, iar pentru asta are nevoie de capacitatea de a percepe frumuseţea. Cultul
,,geniului” a influenţat conştiinţa artistică a vremii deoarece diferenţa dintre lucrul meşteşugăresc
şi creaţia artistică nu s-ar putea face în absenţa conceptului de geniu. Prin urmare, în secolul
Luminilor teoria mimetică şi-a pierdut din succesul avut în perioada renascentistă. Noile
concepţii despre frumos şi mai apoi cultul geniului, au dus la un alt mod de a privi ficţionalul
care oferă reprezentării un farmec deosebit.
Începutul de secol XIX aduce cu sine o serie de schimbări printre care se numără şi
înflorirea teoriilor expresive care presupun mutarea accentului de pe caracterul reprezentaţional
al operei de artă pe puterea creatoare a eului. Teoriile expresive pot fi considerate din acest motiv
ca fiind primele teorii care deschid cu adevărat porţile modernităţii pentru creaţia literară. Eul
creator este un subiect activ care deşi pleacă de la un obiect preexistent, are capacitatea de a dota
lumea creaţiei sale cu sens, de a-i oferi unicitate. Aşa cum bine sintetizează Gabriela Duda, în
cadrul teoriilor expresive, mimesis-ul trebuie văzut ,,în sensul invenţiunii care derivă din
respectarea unui adevăr interior al artistului. Conştiinţa creatoare este aşezată în chiar centrul
lumii reprezentate, ea este matricea generatoare a acestei lumi.” 9Secolul XX conduce la o reală
deschidere a acestei noţiuni generatoare de polemici, sporind şansele unei discute care să plece
de la idea mimesis-ului văzut ca joc.
Capitolul 2 Jocul imaginarului şi ficţiunea- cuprinde definiri şi delimitări conceptuale
ale imaginarului care-şi găseşte expresia desăvârşită în paginile de literatură; acestora li se
alătură abordările teoretice ale mimesis-ului şi ale jocului, noţiuni care se află în strânsă relaţie cu
dezvoltarea şi creşterea culturii umane. Propunându-mi să creez un minim cadru teoretic util
pentru studiul relaţiei dintre realitate şi ficţiune, am avut în vedere două funcţii vitale ale
literaturii: funcţia cognitivă şi cea estetică.

8
9

Gadamer, op. cit. p. 54
Duda, op. cit. p. 63
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2.1. Universuri primare vs. universuri secundare  Imaginarul e o noţiune greu de
cuprins şi de definit întrucât în timp a fost echivalat cu puterea de creaţie liberă al cărei rezultat
va fi ficţiunea literară. Frontiera dintre realitate şi imaginar e una extrem de fină şi nu mic e
numărul celor care au încercat să o dibuiască şi să o justifice. În ,,Pentru o istorie a
imaginarului’’ L. Boia

discută despre o serie de structuri care alcătuiesc un arhetip al

imaginarului. E vorba despre importanţa sacrului, natura duală a fiinţei văzute ca trup şi suflet,
important este celălalt şi tendinţa spre unitate cărora li se alătură necesitatea înţelegeii originilor,
capacitatea de a anticipa faptele viitoare şi refuzul fiinţei de a-şi înţelege limitele. Aceste
structuri cu valoare universală se lasă concretizate în literatură sub forma unor mari teme sau
mituri în jurul cărora ia naştere ficţiunea. Dar oare e suficient un astfel de fundament? Are
literatura nevoie şi de o altă sursă mai intimă, subiectivă, imposibil de cuprins într-o formă şi de
închis într-o structură? Raspunsul ni-l oferă Toma Pavel care discută despre literatură ca o
structură duală ce presupune existenţa unor universuri primare care provoacă corespondenţe în
cele secundare printr-un joc al imaginarului esenţial conservator. Când fictivul devine
independent de lumea reală, universul secundar e rezultatul unui joc esenţial-creator.
2.2. Ficţiunea literară şi dimensiunea ei cognitivă  În acest subcapitol am discutat
despre capacitatea literaturii de a oferi cunoştinţe despre lumea transcendentă, sau despre cea
empirică, ori de a facilita cunoaşterea intuitivă a eului care se află dincolo de dihotomia
adevărat-fals, definită fiind de funcţia cognitivă care va atinge apogeul în realism, moment când
literatura se înclină în faţa discursului de tip ştiinţific cultural şi în faţa conştiinţei creatorului ei.
Cu riscul ca subiectivitatea şi creativitatea să rămână în plan secund, Proudhon întăreşte idea că
scopul artei nu este de a ne ancora în iluzoriu şi de a ne hrăni cu himere, ci de a ne conduce la o
mai bună cunoaştere a propriului eu şi a lumii în care trăim. În ficţiunea realistă mai persistă încă
logosul mimetic, însă el este supus cunoaşterii de tip ştiinţific, care a dominat paradigma
primului modernism şi care a conferit statut cognitiv literaturii realiste ce a devenit expresie a
cunoaşterii omului, a cunoşterii unei culturi.
2.3. Ficţiunea estetică  Secolul XVIII e momentul în care relaţiile dintre artă şi frumos
s-au intensificat, ficţiunea definită de Genette ca funcţie estetică a limbajului câştigă în faţa
adevărului. Kant înţelege că valoarea estetică vine din capacitatea subiectului-cititor de a vedea
frumosul, din judecata gustului, în timp ce Ingarden percepe plăcerea o stare a cititorului
provocată de obiectul estetic. În opinia acestuia, valoarea estetică este un dat al artei iar cititorul
contribuie la potenţarea artisticităţii operei de literatură. În Modernism şi mai ales în
postmodernism funcţia estetică devine insuficientă, în opinia teoreticianului Gheorghe Crăciun,
literatura nu mai mizează doar pe simţul estetic, este recuperată ,,funcţia socială’’ a artei sau
11
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,,utilitară’’ (Cărtărescu) , lecorul trebuie câştigat în totalitate şi transformat în coautor al textului
pe care îl citeşte.
Capitolul 3 Mimesis – strategii de ficționalizare  În acest capitol am discutat despre
mimesis şi despre capacitatea de resurecţie a acestei noţiuni care a definit raportul realitate
ficţiune începând de la Aristotel şi care a rezistat şi în faţa poeticilor moderne şi postmoderne,
într-o perioadă în care suveranitatea e de partea ficţiunii.
3.1. Mimesis şi realitate postmodernă Ruptura de realismul de secol XIX este produsă
de literatura modernă care impune subiectivismul şi fragmentarismul operei literare, expresie a
unei crize profunde a individului. Literatura postmodernă aduce cu sine propria ontologie, având
capacitatea de a se deschide spre o pluralitate de universuri. Cu toate acestea, legătura dintre
literatură şi realitate nu este scindată în totalitate. ,,Criza sensului’’ despre care amintesc
Habermas şi Linda Hutcheon e o temă preluată din imediata realitate, dovadă că discursul literar
nu se poate desprinde de cel real. Realitatea postmodernă este una diversă, fragmentară, goală
de transcendenţă, iar toate aceste aspecte pot fi regăsite şi în literatura postmodernă. Tema
timpului este pulverizată, iar haosul şi dezordinea lumii reale devin motive centrale ale literaturii
postmoderne care manifestă propensiune pentru tipul de realitate pe care omul o experimentează
zi de zi. Folosind jocul şi combinaţia, limbajul postmodern ne vorbeşte cu o forţă teribilă despre
realităţi politice, sociale şi istorice adevărate. În acet sens, textul postmodern ne demonstrează
puterea sa creativă, dar ne aminteşte şi de limitele mimesis-ului, literatura fiind încă un discurs
prin intermediul căruia putem descoperi versiunile noastre despre realitate.
Robert Alter e de părere că opera literară nu poate exista decât în urma unor experienţe
reale. Altă voce care i se alătură în susţinerea caracterului anti-mimetic al ficţiunii postmoderne
este Jerry Varsava care discută despre existenţa unui ,,mimesis semnificativ’’, văzut ca o
invariabilă a relaţiei realitate-ficţiune şi despre un ,,mimesis personal’’ care, după cum îi spune şi
numele, fluctuează în funcţie de capacitatea de înţelegere şi de empatie a lectorului.
Revenirea în actualitate a biografiilor este un alt semn al resurecţiei mimesis-ului văzut ca
imitare a culturii şi nu a naturii, protagoniştii, noii eroi de roman sunt oglindiri fidele ale
persoanelor reale, iar teoria determinismului pare să îşi recapete rolul, mai mult ca oricând omul
se dezvoltă în funcţie de mediul socio-cultural în care trăieşte, la fel şi personajul. Mimesis-ul
capătă astfel statut de noţiune înglobatorae, permiţând textului literar să adune fragmente din
diverse domenii ale realităţii pe care să le prelucreze şi să le unifice
3.2. Discurs, intertextualitate şi mimesis  David Lodge e de părere că în perioada
modernă suveran a fost mimesis-ul, iar în postmodernism discursului ficţional i se supune
diegesis-ului. Autorul se lasă dezvăluit în text şi deseori vocea sa se confundă cu cea a
12
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naratorilor cărora li se atribuie diferite funcţii, fie că e vorba de reprezentare sau de comentare a
textului. Graniţele fluide dintre autor şi instanţele textului ficţional sunt răspunzătoare pentru
implicarea totală a lectorului în actul de lectură care se simte nevoit să contribuie la reconstruirea
textului. Misiunea acestuia se complică atunci cănd în pagină apar parodia, pastişa, colajul şi
ironia. Textul postmodern vorbeşte despre sine nu doar prin el însuşi, ci şi prin numeroasele
trimiteri la alte texte pe care fie le ia în râs, fie le readuce la viaţă, descoperindu-le noile valenţe.
O asfel de scriitură necesită un lector care să aibă competenţa de a citi lumea, de a înţelege viaţa
şi de a ţese şi a înnoda legături între lecturile sale anterioare a căror grilă de înţelegere se
modifică de fiecare dată când o nouă lectură apare.

Capitolul 4 Forme de reprezentare în proza românească a anilor 70  Începând cu
aceast capitol al tezei, propun o succesiune de lecturi care vin în întâmpinarea ideii că mimesis-ul
a supravieţuit. În primă instanţă am discutat despre autori şi opere revendicate de cea care s-a
numit generaţia ’70, acea promoţie internă caracterizată de o judecată morală exigentă, care
trăind într-o atmosferă politică foarte toxică a produs o literatură care a repudiat artificialul,
minciuna şi a scăpat de sub efectul de seră al dictaturii, oferind cititorului pagini în care adevărul
vieţii de zi cu zi respiră pretutindeni.
4.1. Generaţia reflexului condiţionat în această secvenţă am discutat despre debutul
generaţiei ’70 plasat de Laurenţiu Ulici între ani 1965-1966 şi am atras atenţia asupra
evazionismului care pentru noii scriitori nu mai pare a fi o soluţie, ţelul lor este descoperirea
adevărului, fapt declanşat de o conştiinţă morală aflată în alertă. Minciuna traiului zilnic îi este
refuzată paginii de literatură unde, aparent, jocul e câştigat de libertatea de creaţie. Spun
,,aparent’’ deoarece e lesne de observat că mentalitatea estetică se află în directă legătură cu
imaginea veridică a epocii şi o analiză care să ţină seama doar de perspectiva estetică ar fi
nedreaptă şi imposibil de realizat.
4.2. Climatul formativ  Promoţia ’70 se află sub semnul unei zodii norocoase deoarece
exigenţele cenzurii politice sunt mai scăzute, atmosfera politică e mult mai destinsă iar tinerii
scriitori au avut şansa să-i citească pe Bacovia, Arghezi, Mateiu Caragiale, Hortensia Papadat
Bengescu, autori cu o perspectivă nouă, cu o scriitură concentrată pe psihologismul şi
frământările personajelor. Istoricul literar Ion Simuţ discută despre perioada anilor 60-70 ca fiind
caracterizată de o occidentalizare moderată, literatura relevă lumi şi societăţi considerabil
superioare celei ceauşiste, iar absurdul existenţei devine leitmotiv al prozelor.
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4.3. Trăsături ale promoţiei ’70  Scriitorii şaptezecişti au şansa de a scrie şi de a se
promova în timpul celei mai faste perioade permise de regimul comunist, e vorba despre şase ani
cunoscuţi în istorie sub numele de ,,etapa relativei liberalizări”, termenul ,,relativ” trimite la
faţada falsei liberalizări care, chiar şi în astfel de condiţii, a constituit o deschidere spectaculoasă
pentru tot ceea ce înseamnă cultură. Spre deosebire de perioada stalinistă, mişcările permise până
în anul 1971 oferă o şansă unică libertăţii de creaţie. Se reînnoadă legăturile cu valorile europene
şi se reinstaurează contactul cu modernitatea, este momentul în care scriitorii interbelici au parte
de o reconsiderare spectaculoasă iar literatura exilului pătrunde sfios în scena literară
românească.
Odată cu scăderea presiunii ideologice, literatura trece într-o altă etapă etico-filozofică,
politică şi estetică, devenind domeniul în care se manifestă adevărate deschideri teoretice, din
punct de vedere tematic se poate constata valorificarea relaţiei individ-societate, a relaţiei dintre
libertatea individului şi regulile impuse de perioada istorică, un spaţiu amplu fiind dedicat temei
puterii.
Frustrarea şi absenţa sunt stările între care pendulează şi personajul acestui deceniu fie că
se află în ipostaza activistului comunist dezamăgit de incapacitatea sa de a-şi atinge un ideal, fie
că e vorba despre acel activist cu o atitudine fanatică ce va sfârşi în anonimat, sau reprezintă
omul modern acaparat de grijile zilnice care îi suprasolicită structura psihică până la a-l
transforma într-un hipersensibil. Politizarea naivă este refuzată iar conştiinţa artistică a
scriitorului se limpezeşte, proza devine rezultatul unei activităţi mimetice, e vorba despre un
mimesis al existenţialului, romanul reflectă grijile zilnice ale omului obişnuit, realul se lasă prins
în literatură şi modelat conform normelor artisticităţii creatoare. Lectorul aşteaptă ca romanul săl lămurească cu privire la lumea în care trăieşte, să-l ajute să descifreze mecanismele ascunse ale
societăţii în care este angrenat: persoană şi personaj se ajută să fiinţeze şi să înţeleagă o lume
comună. Obsesia descoperirii adevărului conduce la realizarea unei literaturi subversive,
scriitorul şi cititorul utilizează un cod comun, acelaşi sistem de semne ajută la o mai bună
înţelegere a experienţei sociale. Scriitorii acestei promoţii asigură trecerea firească a prozei
româneşti spre o nouă formă de expresie, o mult mai sinceră modalitate de reprezentare a lumii şi
o captivantă tehnică a scriiturii.
4.4. Reprezentanţi ai generaţiei ’70  Din tabloul extrem de divers al prozatorilor
şaptezecişti am ales să discut despre Mihai Sin, Gabriela Adameşteanu şi Radu Mareş, trei
prozatori de certă înzestrare care au valorificat modalităţi stilistice diverse şi care au dovedit prin
viziunile lor artistice diferite capacitatea de reînnoire a literaturii care nu renunţă în a fi puternic
conectată la real.
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Subcapitolul 4.5. Mihai Sin  scrisul văzut ca responsabilitate  cuprinde analiza celor
trei volume de proză scurtă: Aşteptând în linişte, Terasa, Rame şi destin şi a romanelor: Bate şi ţi
se va deschide, Ierarhii, Schimbarea la faţă, şi Quo vadis Domine, având în vedere capacitatea
prozatorului de a cuprinde în paginile sale firescul, naturalul, realitatea vieţii de zi cu zi.
Claritatea scriiturii sale şi simplitatea în exprimare sunt rezultatele efortului de a reda mimetic
banalul, cotidianul, întâmplări minore din viaţa unor oameni comuni.
În subcapitolul 4.5.1. Proza scurtă  am rezumat fiecare proză a autorului, întreprinzând
astfel o analiză tematică şi acordând o deosebită atenţie personajelor care împărtăşesc tipologii
şi psihologii comune, autorul având o viziune dezeroizantă asupra lumii.
Primul volum de proză scurtă, Aşteptând în linişte, cuprinde unsprezece proze
caracterizate de un realism halucinant obţinut printr-o scriitură aşezată, înţesată de detalii, un
ritm epic liniştit aşa cum ne anticipează şi titlul volumului, e vorba despre mici istorioare ale
faptului anodin în care sunt prinşi indivizi diverşi: turişti care aflaţi într-o drumeţie se văd nevoiţi
să-şi accepte propria bătrâneţe, drama îmbătrânirii fiind una dintre fricile comune şi des ilustrate
de prozator; un şofer care frustrat de condiţia sa joasă încearcă să se sinucidă pentru ca la final,
spre stupoarea tuturor, să se răzgândească; un pălărier mândru de meseria sa; un subordonat
chinuit de atitudinea umilă şi răbdătoare pe care e nevoit să o afişeze zilnic în faţa şefului său, un
cuplu tânăr marcat de oboseala şi rutina zilnică care îi determină să se simtă însinguraţi; un cuplu
sezonier format din doi tineri căsătoriţi care văd aventura ca o soluţie de evadare din cotidianul
anost; tineri studenţi care plănuiesc o mare călătorie ce nu va mai avea loc; un medic indignat de
faptul că soluţiile propuse de el nu sunt nicioadată discutate, doar acceptate cu resemnare; un
căruţaş omorât într-un accident rutier; un individ singuratic, afltat într-o cabană la munte,
aşteptându-şi în linişte sfârşitul.
Această galerie de personaje se lasă completată şi în cel de-al doilea volum de proză
scurtă intitulat Terasa, alcătuit dintr-un număr de cincisprezece proze în care descoperim o lume
bovarică. Primele trei proze ale volumului valorifică tema degradării fizice, a bătrâneţii şi a
morţii. Următoarele proze au în centru oameni nemulţumiţi de propria condiţie: un electrician
dornic să aibă o casă mai mare; un cuplu aflat pe o terasă neîngrijită, a cărei imagine e dezolantă
şi contrastează cu peisajul feereic oferit de natură; un fost atlet măcinat acum de bătrâneţe; un
profesor ce reuşeşte după ani de muncă să fie avansat ca cercetător principal; un cuplu format pe
baza unor interese meschine; oameni angrenaţi în circuitul grijilor zilnice care sunt marcaţi, aşa
cum este firesc, de trecerea inexorabilă a timpului, de îmbătrânire şi înspăimântaţi de moarte. În
acest volum autorul valorifică o serie de noi strategii narative dintre care amintim inserarea
stilului epistolar, a paginii de jurnal de călătorie, utilizarea manierei colocviale a folosirii
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persoanei a doua şi propensiunea pentru captarea fotografică a realului. Autorul se dovedeşte a fi
un fin şi excelent cunoscător al psihologiei umane, fragilitatea psihică a individului modern îşi
găseşte corespondenţa în şubrezita realitate.
Rame şi destin, cel de-al treilea volum de proză scurtă se caracterizează printr-un ton
critic, mai puţin potolit în comparaţie cu volumele anterioare. Cele şase proze care alcătuiesc
volumul continuă linia experienţelor simple, personajele nu par a face concurenţă stării civile,
dimpotrivă, o completează, realitatea şi ficţiunea colaborând în crearea scriiturii. Destinele sunt
masificate cu indiferenţă: vedetismul o costă foarte mult pe tânăra Leila care e nevoită să suporte
o suită de josnicii şi condiţii nepotrivite pentru statutul la care aspiră, imaginea magistrului-sursă
de inspiraţie şi de adevăr pentru tânărul cercetător- e menită să critice o lume în care se simte o
imperioasă nevoie de modele reale, duelul dintre Racolţea şi Brejan devine semnificativ pentru
conflictul dintre generaţii şi reînvie lipsa împlinirilor de ordin sufletesc din care, probabil, se
naşte teama de sfârşit. Primarul Visalon Pop, inginerul Dionisie Bica şi medicul Bica sunt alte
trei personaje cu trăsături specific oamenilor care trăiesc într-o societate limitată, condusă de un
regim totalitar care are puterea de a subţia iremediabil tot ceea ce e spiritual în om.
Subcapitolul 4.5.2. Romanele cuprinde analiza celor patru romane scrise de Mihai Sin,
opere în care viaţa nu se lasă doar reflectată, ci este recuperată, locul idealului şi al eroului fiind
ocupat de trăirea firească a prezentului, de normalitate. În romanul Bate şi ţi se va deschide se
continuă ideile prelucrate în proza scurtă, Octavian Şteflea e un tânăr care a experimentat
dezamăgirea în iubire, fire hipersensibilă, constată cu durere schimbările suferite de o societate
care nu mai prezintă ataşament faţă de valorile tradiţionale, pentru care normele bunului simţ
sunt uitate. Călătoria din autobuz e un prilej de a ilustra o lume pestriţă, compozită, în care
oameni de toate soiurile sunt nevoiţi să respecte regulile şoferului care se erijează în ipostaza
conducătorului. Nimeni, cu excepţia lui Octavian, nu contestă abuzurile şoferului şi nu critică
judecata strâmbă a acestuia. Vinovat de dorinţa de a face dreptate, de a avea o conştiinţă prea
trează pentru lumea în care trăieşte, Octavian Şteflea este crud pedepsit, fiind ucis chiar de
navetiştii cărora le luase apărarea. Călătoria lui Şteflea capătă valoare de simbol pentru o lume
aflată în declin, iar dureroasele sale procese de conştiinţă sunt trăiri reprezentative pentru omul
care trăieşte în comunism.
O conştiinţă în căutare de sine împărtăşesc şi personajele din romanul Ierarhii, considerat
roman cu valoare de parabolă. Pavel Mamina este protagonistul romanului, acesta este măcinat
de obsesia de a fi trăit o viaţă neînsemnată, frustrările din trecut îi invadează prezentul şi îl
determină să accepte, fără a se gândi prea mult, propunerea lui Şipa şi a lui Remus Porancea de a
lucra la un mare proiect comun. Întâlnirile dintre cei trei alcătuiesc substanţa unor pagini de
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dezbatere pe marginea unor probleme mondiale: se discută despre o Teorie a centrelor, despre
influenţa Nordului asupra Sudului, rolul bisericii catolice şi ascensiunea bisericii ecologiste,
poluarea şi bomba atomică. Încercarea utopică de a deveni martori şi judecători ai trecutului şi ai
prezentului e spulberată de moartea misterioasă a lui Remus Porancea şi de dispariţia bruscă a lui
Pavel Mamina. Destinele lor amintesc de finalul tragic de care a avut parte protagonistul din
romanul de debut al autorului, Octavian Şteflea, cei trei sunt pedepsiţi pentru că nu au înţeles că
resemnarea şi supunerea în faţa cotidianului e unica soluţie de supravieţuire.
Cel de-al treilea roman al prozatorului, Schimbarea la faţă, e o scriitură în care firul epic
nu mai curge ca în proza tradiţională, buclele memoriei sunt valorificate şi scriitura respectă
forma unui jurnal care se pliază pe realităţile haotice ale vieţii cotidiene, în structura acestuia îşi
găsesc rostul pagini desprinse, parcă, din tratate de sociologie. Structura de rezistenţă a
romanului se realizează în jurul protagonistului Iuliu Brendea, un alt individ care trăieşte
conştient drama propriei inadaptări. Tânărul avocat constată că societatea în care trăieşte nu
permite evoluţia nimănui. Cartea întâi se deschide cu vizita la pastorul evanghelic Reginald
Weinhold, Iuliu Brendea se află acolo împreună cu proaspăta sa soţie şi se bucură de atmosfera
bucolică şi liniştită a satului. Drumul către sat funcţionează ca o radiografie a societăţii rurale
care s-a lăsat pradă delăsării, chiulul devenind o deviză comună. Astfel povestea conjugală
rămâne în plan secund, mai valoroase şi mai consistente par a fi paginile în care se realizează o
adevărată critică a societăţii prinse în năclăita banalitate. Cea de-a doua parte a romanului îl are
în prim plan pe primarul oraşului care asemeni lui Visalon Pop se lasă măcinat de frica de a nu
mai putea urca pe scara socială, frustrările sunt atât de puternice încât îi provoacă acestuia crize
onirice copleşitoare care îi întunecă conştiinţa. Scriitura capătă astfel note de ambiguitate,
povestea protagoniştilor construindu-se pe un teren mişcător. În partea finală a romanului
protagonistul cunoaşte cea mai dureroasă înfrângere, e vorba despre procesul în care a încercat
să-l apere pe Pătru Gheorghe. Idealistul Iuliu Brendea, reprezentant simbolic al luptei pentru
dreptate este învins de firea pragmatică a lui moş Pătru care-şi câştigă iluzoria libertate, căci de o
conştiinţă liberă nu se poate discuta, ungând pe cine trebuie. Protagonistul Iuliu Brendea
reprezintă omul prins în capcana societăţii în care trăieşte, ceea ce nu îi permite accesul la
împlinire, nici pe plan profesional, nici în plan intim, unicul refugiu rămânând visul.
Quo vadis Domine e titlul ultimului roman ce vede lumina tiparului în timpul vieţii
autorului. Proza aşezată şi paginile de introspecţie sunt înlocuite de o structură epică captivantă,
ipoteza realizării unei societăţi elitiste care ar avea capacitatea de a salva România în pragul erei
post-decembriste suscită imaginaţia şi provoacă dispute variate în critica de receptare a operei.
Romanul reuşeşte să ilustreze întreg sistemul de orori pe care Securitatea îl declanşează: omul
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obişnuit este manipulat cu uşurinţă de un discurs propagandistic la baza căruia se află minciuna,
lipsa încrederii se întinde ca un mare rău ce cuprinde totul, poveştile de iubire şi relaţiile
familiale stau prinse sub semnul provizoratului şi a ameninţării continue, pe un fond de totală
sărăcie conştiinţele sunt mai uşor de mituit, iar degradarea emoţională atinge cote maxime.
Personajul Dominic Vanga, tânărul intelectual apreciat pentru capacitatea discursului său de a
mobiliza masele şi de a forma opinii, este închis şi mai apoi preluat de Securitate pentru a fi
transformat într-un mare lider. Dintr-o închisoare de stat ajunge într-o temniţă a conştiinţei,
trupul îi este mituit cu mâncare, cu iubire carnal, cu tot ceea ce îi este necesar pentru a nu-i mai
folosi drept pavăză conştiinţei. În cel de-al doilea volum, Dominic reuşeşte să devină lider al
unui grup de oameni aleşi, împreună organizează întâlniri, un simulacru al viitoarelor şedinţe
parlamentare. Frica şi neîncrederea se instaurează în rândul celor aleşi, iar dispariţia lor
misterioasă provoacă adevărate incursiuni în conştiinţa personajelor. Finalul nu se termină într-o
notă glorioasă, dimpotrivă, Dominic Vanga află că libertatea pe care toţi o visează e una iluzorie,
fiecare e prins într-o cursă periculoasă în care e vânat şi vânător, iar cursa nu se ştie câte
generaţii va mai continua.
Opera lui Mihai Sin tratează tema îmbătrânirii şi a a degradării fizice şi psihice căreia i se
alătura imposibilitatea comunicării şi presiunea politicului, lăsând posterităţii o serie de proze cu
o încărcătură epică ce se amplifică de la o operă la alta şi cu o galerie de personaje înzestrate cu
o conştiinţă lucidă, amintind astfel de frământările unei întregi generaţii.
4.6. Gabriela Adameşteanu în acest capitol mi-am propus o prezentare a romanelor
Drumul egal al fiecărei zile, Dimineaţă pierdută, Întâlnirea şi Provizorat, şi am încercat să
reliefez particularităţile stilistice ale scriiturii fără a pierde din vedere fina graniţă ce se află între
discursul ficţiunii şi cel al realităţii, autoarea reuşind să surprindă în paginile sale, fără să mizeze
pe lirism şi melodramă, dimpotrivă, supunând realitatea unei analize crude şi minuţioase,
existenţa văzută clipă de clipă.
În subcapitolul 4.6.1. Drumul egal al fiecărei zile  ,,Dar eşti atât cât te vede celălalt”
am urmărit parcursul protagonistei pe nume Letiţia, opera fiind o incursiune în sufletul tinerei
care e nevoită să experimenteze stări sufleteşti intense declanşate pe de o parte de apariţia
erosului şi suprimate de o societate setată să funcţioneze pe alte ritmuri, în dezacord cu
ritmicitatea trăirilor interioare ale eroinei. În scriitura autoarei se resimt ecouri din proza
Virginiei Woolf şi a Hortensiei Papadat Bengescu, realitatea fiind supusă unei priviri
demitizante, obiective şi crude. Romanul se concretizează într-o monografie a lipsurilor şi a
sărăciei, mediul provincial lăsat în urmă de tânăra Letiţia este înlocuit treptat de atmosfera
Bucureştiului, de spaţiul căminului studenţesc, la fel de auster şi lipsit de intimidate. Drumul
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egal al fiecărei zile este o carte în care firul epic capătă substanţă datorită relaţiilor ce se ţes între
personaje. Letiţia se defineşte şi se construieşte ca individualitate rezultată în urma unei sume de
realaţii pe care le are cu celelalte personaje: mama sa, unchiul Ion, unchiul Biţă, Petru Arcan,
colegele din cămin. Ea nu se poate defini fără a-i aminti pe ceilalţi. Până şi tatăl său-personaj
absent-contribuie prin dispariţia sa la personalitatea Letiţiei, ea considerându-l sursa tuturor
umilinţelor la care familia sa a fost supusă. Prinsă într-un corset fizic (fiind înspăimântată de
schimbările corporale aduse de adolescenţă) şi social (normele impuse de societatea organizată
ierarhic), Letiţia se zbate şi reuşeşte în cele din urmă să se adapteze, potolindu-şi idealismul înalt
şi frica de eşec.
4.6.2. Dimineaţă pierdută  odată cu acest volum artisticitatea scriiturii autoarei atinge
desăvârşirea. Considerat una dintre marile realizări ale prozei româneşti contemporane, acest
roman remarcabil aduce în galeria personajelor literaturii un personaj unic, aflată în ipostaza de
narator-martor, Vica Delcă e o croitoreasă obişnuită care pleacă din cartierul ei mărginaş mânată
de nevoia de curiozităţi, de a afla veşti, pentru a-şi satisface apetitul pentru bârfă atât de mult
dezvoltat în perioada în care a stat în preajma familiei Ioaniu. Personajul devine memorabil
deoarece autoarea poate privi lumea prin ochii Vicăi Delcă, din perspectiva omului obişnuit,
chinuit de neajunsuri şi măcinat de frustrarea că alţii au mai mult, astfel detaliile şi micile
evenimente sunt judecate şi prezentate de o conştiinţă comună, în roman reflectându-se o
imagine autentică a prezentului.
4.6.2.1. Amintirea  metodă de recuperare a timpului pierdut  În acest subcapitol
am evidenţiat importanţa pe care o are fotografia, fiind folosită ca metodă de resuscitare a unei
lumi apuse. Imaginile celor din fotografie sunt reînviate şi completate, fiecăruia oferindu-i-se
câte un subcapitol, volumul căpătând asfel o structură polifonică întreţinută de perspectivele
narative diverse. Romanul de familie se intersectează cu romanul de război iar prezentul capătă
mai multă coerenţă sub lumina faptelor rememorate şi commentate de cele două femei, Vica
Delcă şi Yvonne Scarlat. Existenţa se construieşte prin limbaj, prin sporovăiala nesfârşită a celor
două voci feminine, replicile lor rostite sau doar gândite reuşesc să creeze iluzia unei vieţi
autentice.
4.6.2.2. Tehnici narative Jocul perspectivelor: în întregul roman personajele se
construiesc prin raportare la celălalt, chiar dacă Vica Delcă e personajul central, iar comentariile
sale furnizează lectorului imagini complexe despre lume, structura romanului este compozită,
perspectivele narative se schimbă cu repeziciune de la un capitol la altul, deseori acelaşi
eveniment fiind prezentat din unghiuri diferite. Cele mai intime gânduri ale personajelor,
mentalităţi, judecăţi de valoare, biografii, toate se lasă descoperite într-o singură dimineaţă,
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cititorul călătoreşte asfel cu Vica Delcă către familia Scarlat şi îl însoţeşte pe fiecare personaj în
trecutul său, având astfel acces la istoria pe cât de fărămiţată pe atât de plină de coerenţă a
familiei.
4.6.3. Întâlnirea  constituie o scriitură în care autoarea tematizează obsesiva întoarcere
cu faţa spre trecut spre a înţelege mai bine cine suntem, de unde am plecat, pentru a ne afla
rădăcinile şi pentru a ne judeca pe noi înşine. Am considerat necesară realizarea unui subcapitol
în care să evidenţiez care au fost resorturile acestui roman amplu discutat, reluat, completat şi
reeditat la voinţa autoarei. În subcapitolul intitulat 4.6.3.1. Mărturisiri ale autoarei cu privire
la scrierea romanului am discutat despre felul în care meseria de jurnalist a influenţat acest nou
roman. Gabriela Adameşteanu mărturiseşte că practicarea jurnalismului i-a facilitat o mai bună
înţelegere a lumii, i-a oferit o privire mult mai clară asupra mecanismelor sociale ale societăţii şi
i-a dezvăluit noi feţe ale realităţii pe care nu a ezitat în a le prelucra în romanul său.
4.6.3.2. O proză cu mecanisme la vedere  Romanul Întâlnirea se naşte din rescrierea
nuvelei cu acelaşi nume, este o proză inedită care îşi lasă la vedere tehnicile de scriitură, parcă
chiar le afişează ostentativ, avem în faţă un alt tip de text ce se lasă descoperit din perspective
diverse, naratorii, spaţiile şi perioadele prezentate alternează într-un joc ce îi lasă cititorului
posibilitatea de a descoperi romanul progresiv, aşteptând finalul pentru a aşeza piesele în ordine,
e vorba despre lectura a mai multor romane într-unul singur. Gabriela Adameşteanu e tentată să
se reîntoarcă asupra textelor sale, romanul e reluat şi republicat, valorificânduse astfel conştiinţa
livrescă a prozatoarei.
4.6.3.3. Intâlnirea  un contract de lectură reînnoit  caracterul experimental al
romanului pare să-şi fi îndeplinit rolul, publicarea sa a fost posibilă în ciuda temei atât de
delicate a exilului. Deoarece formula stilistică atât de savant construită nu-şi mai avea rostul,
autoarea şi-a rescris textul fără ca destinele personajelor să suporte modificări substanţiale, nu
apar elemente noi, cu excepţia paginilor rezervate agenţilor de securitate care sunt mai clar
conturaţi, sunt umanizaţi, prezenţa lor în text nu mai este redusă doar la redarea exactă a notelor
informative, ei capătă consistenţă la nivel epic, fără să aibă efect asupra destinelor celorlalte
personaje. Traian Manu şi soţia sa Christa sunt două feţe ale unui Ulise modern care îşi caută
centrul, vechea lor Ithacă (România sau Germania) pare să nu mai fie primitoare, pentru fiecare
dintre ei adevărata întoarcere devine imposibil de realizat. Călătoria lui Traian spre centru devine
prilej de realizare a unei atente radiografii a României comuniste, detaliile surprinse fiind
rezultatul unui mimesis-social.
4.6.4. Provizorat  este ultimul roman semnat de autoare, conceput ca o completare a
cărţii de debut în sensul continuării cronologice a unor evenimente şi al destinelor
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protagoniştilor, volumul valorifică la nivel tematic intimitatea cuplului în România socialistă,
viaţa dublă şi compromisul tacit, cărora li se alătură tema scriiturii. Se activează un mimesis al
relaţiilor interumane deoarece personajele nu se pot defini în afara relaţiilor care se instaurează
între ei şi societate sau între ei şi ceilalţi. 4.6.4.1 Realitatea transformată în literatură  Letiţia
Branea devenită soţia lui Petru Arcan este protagonista romanului, scăpată de mediul claustrofob
al provinciei, tânăra soţie nu-şi găseşte împlinirea, este zdrobită de atitudinea rece şi cicălitoare a
soţului său Petru, om la rândul său frustrat de incapacitatea de a urca pe scara socială, de
imposibilitatea de a pleca dincolo, de propria căsnicie care se apropie de ratare de la o zi la alta.
Refugiul pe care ea îl află în braţele lui Sorin devine fragil şi provizoriu, singura evadare fiind
jurnalul. Scrisul capătă astfel rol salvator, o scapă pe Letiţia de superficialitatea şi minciuna
lumii în care trăieşte. Dacă în realitate ea e nevoită să se autocenzureze, în pagina de jurnal
devine sinceră. Caietul Letiţiei e dovada transformării realităţii în literatură. 4.6.4.2. Relaţia EuAltul  conform lui Bahtin, existenţa umană este dialogică şi implică două paradigme: eu-pentru
sine şi eu-pentru altul. Cea de-a doua paradigmă, eu-pentru celălalt cunoaşte plenitudinea
expresiei în întreaga operă a Gabrielei Adameşteanu, cu precădere în ,,Provizorat’’, roman în
care personajele se transformă într-un sistem de oglinzi în care fiecare îşi găseşte reflectată
imaginea, o altă parte a sinelui. Maurice Merleau Ponty vede omul ca un nod de relaţii, într-un
astfel de nod se transformă Letiţia, cea în fiinţa căreia se suprapun comportamentele şi reacţiile
tuturor celor pe care îi întâlneşte. Letiţia Arcan e un personj de o structură complexă în slujbă
căreia s-au pus toate formele mimesis-ului: mimesis al intimităţii, mimesis-ul social şi mimesis-ul
relaţiilor interumane. De altfel, toate personajele Gabrielei Adameşteanu capătă consistenţă prin
raportarea la societate, la celălalt şi la sine.
4.7. Radu Mareş  e un autor care lasă posterităţii pagini de o mare complexitate
artistică, în opera sa povestirea este ridicată la rang de artă, iar armonia frazei te copleşeşte prin
ţesătura de detalii pe care o încorporează. Proza sa se dezvoltă pornind de la momente istorice
decisive, e vorba despre apropierea de cel de-al doilea război mondial, viaţa trăită în plin
comunism şi schimbările apărute în urma revoluţiei din 1989.
4.7.1. O proză a detaliuluiAnna sau pasărea paradisului  în acest subcapitol am
discutat despre cartea de debut a autorului Radu Mareş, considerată de vocile critice un volum de
exerciţii stilistice. Limbajul de o puternică încărcătură lirică anticipează expresivitatea
desăvârşită pe care autorul o valorifică în viitoarele sale opere. Firul epic poartă cititorul de la un
palier temporal la altul, coerenţa este asigurată în prima parte a volumului de prezenţa
protagonistului pe nume Aanei Gavril, tânărul al cărui destin pare înscris pe alte orbite, viaţa sa
pare diferită de a celorlalţi, accidentul din copilărie în urma căruia i-au fost amputate câteva
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degete constituind un prim semn. Destinul acestui personaj pare să-l fi fascinat pe autor deoarece
va fi reluat şi resemantizat în structura unui romanului intitulat Când ne vom întoarce. În partea a
doua imaginea cheie e reprezentată de Anna, personaj şi voce narativă care ne poartă printr-un
labirint epic, într-o lume a teatrului în care personajele învaţă să-şi joace rolul, sub fiecare mască
aflându-se un suflet neîmplinit, care aspiră la mai mult.
4.7.2. Caii sălbatici  naşterea unei noi generaţii  spre deosebire de volumul de
debut, romanul Caii sălbatici prezintă o structură epică cursivă, scrisul e uşor de urmărit,
volumul fiind un bildungsroman al unei generaţii născute şi crescute sub auspiciile aduse de
perioada de tranziţie, e vorba de anii de dinaintea ,,dezgheţului’’. Nota de unicitate este oferită de
faptul că avem acces la pagini în care se dezvăluie felul în care se naşte literatura, autorul se lasă
descoperit în text şi ne învaţă că lumea se lasă modificată de imaginaţie pentru a putea fi prinsă
în sarcofagul paginii scrise. Literatura reînnoadă pactul cu realitatea, personajele Radu
Panomarenco, Faust, Geo (Gheorghe Dabu) alături de narator sunt tinerii a căror viaţă este redată
mimetic, prima parte a romanului având aspectul unei cronici a mediului universitar ardelenesc.
În prima parte a romanului intitulată Cenuşa, naratorul subiectiv se află într-o continuă stare de
veghe, rolul său fiind acela de a aduna opinii, supoziţii care, puse cap la cap, să-l conducă la
adevărul existenţei. În opinia mea, a reuşit, capitolul Cenuşa e o galerie de fotografii clare ale
vieţii studenţeşti în care iubirea, lupta pentru a avea mai mult, delăsarea, pasiunea se regăsesc.
Capitolul adună laolaltă o sumă de relaţii care construiesc imaginea unei lumi complexe care
vorbeşte despre adevărul existenţei. Un şarpe în iarbă şi Requiescat sunt următoarle două părţi
ale romanului în care ipotezele formulate în timpul studenţiei sunt reluate şi confruntate cu
episoade din viaţa de zi cu zi. Tabloului celor cinci umanişti din primul capitol i se opune o
radiografie a momentului prezent, ce începe cu luna octombrie a anului 1976. Lăsând în urmă
anii studenţiei, fiecare luptă să-şi găsească locul şi să se definească ca individualitate. Cele mai
multe detalii le aflăm despre însuşi naratorul care ne dezvăluie într-o manieră subiectivă
încercările pe care viaţa de învăţător în ţinutul Dobrogei i le-a adus, despre povestea de de ubire
dintre el şi Nina, despre lupta pe care o duce zi de zi cu sine şi cu ceilalţi. Personajul Geo, cel
care se declară a fi autorul Cailor sălbatici, ne dezvăluie viziunea scrisului său care îşi are
izvorul în propriile experienţe, în propria generaţie. Iată că ficţiunea devine astfel un mimesis al
realităţii trăite de fiecare om în parte, um mimesis al situaţiilor, al trăirilor, al experienţelor, al
vieţii.
În următorul subcapitol al lucrării intitulat 4.7.3. Pe cont propriu sau exhibiţionism
acceptat ca atare am ales să mă opresc asupra unui volum neconvenţional, greu de etichetat
deoarece respectă parţial structura unui jurnal, dar paginile sale sunt înţesate cu notaţii care pot
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constitui de fapt o serie de răspunsuri pe care autorul le află pe parcursul a trei ani: ,,Un an”,
,,Încă un an’’, ,,Alt an’’. Volumul capătă valoarea unui crez artistic şi moral al autorului, aflăm
despre nevoia acestuia de a se reîntoarce la literatura marilor clasici ai lumii, promovează
scriitura pluriperspectivistă, acceptă şi consideră necesară inserţia politicului în roman, în
concepţia sa dacă scriitura nu mimează realitatea ea se naşte în vis, experirenţa onirică devine
esenţială, e adeptul unei scriituri curate care să nu îngreuneze romanul şi discută despre nevoia
imperioasă a stabilirii unei legături între schimbările din societate şi literatură. Partea finală a
volumului îl are în centru pe poetul Corneliu Popel, un tânăr autor aflat la început de drum
artistic, dar ajuns prea devreme la finalul vieţii. Intitulat sugestiv Pe cont propriu, este un volum
care îmbină pagini de jurnal intim, facilitându-ne accesul la sensibilitatea şi omenia autorului,
dar care e dominat de paginile de jurnal de lectură ce cuprind opinii valoroase din punct de
vedere estetic şi al exegezei critice, facilitând astfel o mai bună cunoaştere şi înţelegere a operei
autorului.
4.7.4. Când ne vom întoarce  acest subcapitol este dedicat romanului Când ne vom
întoarce, una dintre cele mai valorose scriituri lăsate de Radu Mareş. Studiul meu a avut în
centru protagonistul care se remarcă prin ambiţie şi povestea de iubire văzută ca experienţă
definitorie şi ca întâlnire dintre două civilizaţii cu bagaje culturale diferite. Complexitatea
romanului oferă şansa unei lecturi ce se poate organiza pe mai multe niveluri.
4.7.4.1. Gavril M  dimensiunea mitică a bucovineanului  Reînviind perioada tulbure
a anilor ’30, acţiunea se desfăşoară în Bucovina de Nord, o margine de lume unde tânărul inginer
Gavril M. ajunge administrator al unei ferme pe care încearcă să o salveze din ghiarele paraginii.
Înaintea sa au fost administratori Herr Franz şi Wagner, un austriac pasionat de hulubi şi un
neamţ şcolit la Viena a cărui dispariţie misterioasă încă nu a fost rezolvată. Tinereţea
,,domnişorului’’ instalat la fermă e primul motiv de dispută, structura sa psihologică atipică fiind
greşit înţeleasă de oamenii locului. Muncitor şi ambiţios, dornic să învingă în lupta cu natura,
Gavril M. îi câştigă simpatia bătrânului contabil Onofrei şi îi determină pe ceilalţi să-l respecte.
Complexitatea personajului se datorează deselor incursiuni în trecutul acestuia, astfel aflăm că
împărtăşeşte o biografie comună cu un alt personaj al lui Radu Mareş prezent în volumul de
debut, Aanei Gavril. Anii copilăriei bucovinene sunt caracterizaţi de o viaţă simplă, săracă, dusă
într-un colţ de lume unde totul se desfăşura sub voia providenţei. Paginile dedicate acestei
perioade sunt încărcate de un realism crud. Învăluit de mic copil într-o umbră de misticism
religios, viaţa sa e tulburată acum de vrăjile pe care ţiganca Tina le face, tânărul nu ştie alt mod
de a cunoaşte lumea, probabil de aceea e atât de descupănit de atmosfera obscură pe care Tina o
creează. În următorul subcapitol intitulat 4.7.4.2. Katria  melanj civilizator, mi-am oprit
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atenţia asupra Katriei, un alt personaj complex, Katria e viitoarea soţie a tânărului Gavril, acesta
o cunoaşte încă din primele zile petrecute la fermă şi este fascinat de curajul tinerei învăţătoare
de a călători neînsoţită pe luncile Nistrului. Povestea lor de iubire este una firească, două firi
ambiţioase, două destine puternice se împletesc fără a consuma prea mult din economia
romanului, miza e reprezentată de realizarea veridică a unei lumi aflate în schimbare. Pregătirile
complexe pe care Katria şi familia ei le fac pentru a-l primi pe Gavril cum se cuvine sunt
obiectul unui număr mai ridicat de pagini în comparaţie cu cele dedicate descrierii pasiunii dintre
cei doi. Despre întâlnirea şi confruntarea dintre două mentalităţi am discutat în subcapitolul
intitulat 4.7.4.3. Gavril M şi Katria. Tatăl fetei, domnul Suhoverschi îşi exprimă fără ocolişuri
ura pe care o are faţă de români, critică dur incapacitatea acestora de a se organiza şi îi acuză de
primitivism în gândire. Atmosfera din timpul mesei duminicale este încărcată, iar tensiunea
creşte în momentul în care Gavril M refuză o parte din bucate deoarece posteşte în urma unui
legământ prin care a jurat că va restaura o biserică veche .
4.7.4.4. Niveluri de lectură lupta dintre Mişcarea Legionară şi adepţii comunismului
contribuie la crearea unui fundal politic neguros, istoria mică a noii familii Gavril-Katria se
estompează şi se destramă sub presiunea exercitată de contextul politic zbuciumat care lasă în
urmă conştiinţe schilodite şi căruia cei doi îi devin victime. O întreagă comunitate se face
vinovată de moartea a doi tineri ale căror comportamente şi ale căror alegeri au fost prost
interpretate, Katria purta doliu în cinstea bunicii sale, nu pentru că ar fi susţinut ML, iar
reconstruirea şi sfinţirea bisericii cândva distruse e un gest firesc pentru un tânăr crescut cu frică
şi credinţă pentru Dumnezeu. Finalul tragic mă provoacă să consider scriitura un contra-basm în
care eroul civilizator este pedepsit pentru îndrăzneala de a fi ieşit din rând. La nivel social ,
romanul relevă comuniunea dintre diferitele etnii, micile conflicte provocate de diferenţele
culturale şi dorinţa ţăranului de a se emancipa, de a cunoaşte lumea.
Perspectiva narativă propusă este obiectivă, naratorul extradiegetic este un fin observator
al mişcărilor personajelor sale. Fraza surprinde prin supleţea şi elasticitatea specifice lui Radu
Mareş, surpriza este lăsată la final: Tavi Vorobchievici, şeful de gară, cel care a reuşit să se
apropie cel mai mult de Gavril, se lasă descoperit în ipostaza naratorului, vinovat de tragedia
celor doi, îşi ispăşeşte pedeapsa făcându-le povestea cunoscută.
4.7.5. Deplasarea spre Roşu  atmosfera specifică zorilor anilor ’90 este surprinsă cu
măiestrie în structura epică a romanului scris la persoana I, într-o tehnică ce respectă traseul
memoriei şi numeroasele digresiuni, întoarceri în trecut şi reveniri în prezent realizate de
personajul-narator pe nume Romi. Scriitura livrescă se îmbină cu observaţiile de un realism strict
prin care autorul realizează o radiografie a vieţii în comunism şi a perioadei postdecembriste.
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Trecutul şi prezentul, Germania şi România, tatăl şi fiul, valoare şi nonvaloare, sunt structuri
duale care construiesc romanul.
4.7.5.1. Căminul de copii  terifiantele case de copii în care orfanii scheletici sunt
înfometaţi au reprezentat subiectul de discuţie în proza străină, motiv pentru care Alin Sârbu îl
roagă pe Romi să scrie un articol prin care să mai ,,spele’’ imaginea creată a acestor cămine.
Romi o cunoaşte pe Diana, o tânără englezoaică aflată într-o misiune de voluntariat. Cei doi se
apropie, iar camera burlacului Romi, părăsit de soţia care a plecat alături de fiul lor în Germania,
devine spaţiu favorabil confesiunii. Prima impresie pe care România i-a lăsat-o Dianei e de un
realism dureros, tânăra a fost profund mişcată de obsesia femeilor de a-şi acoperi zâmbetul ştirb
cu mâna.
4.7.5.2. Romi şi Grete  paralelismul spaţiu deschis-spaţiu închis continuă pe măsură ce
Romi aşterne în scrisoarea adresată fiului său detalii despre relaţia dintre el şi Grete. Istoria
personală, detaliile intime despre felul în care s-au cunoscut şi s-au apropiat cei doi, relevă
adevăruri despre istoria mare, despre mişcările politice, despre organigrama sofisticată şi
complexă a sistemului de pile din România comunistă. Celebra pată de la dosar nu lipseşte, Grete
are o conştiinţă stigmatizată de dispariţia misterioasă a părinţilor săi, eveniment ce-i anihiliează
capacitatea de a lega prietenii şi de a se simţi liberă şi în siguranţă. Alături de Grete şi cu sprijin
financiar din partea cumnatului său Hans, Romi trăieşte în anii ’80 visul de a deveni proprietarul
propriului apartament. Pentru englezoaica Diana, bucuria pe care un român al anilor ’80 o trăia
frenetic în mometul în care devenea proprietar, rămâne ceva de neînţeles. Continuând seria
confesiunilor, Romi discută despre despre evenimentele ce au loc după anii ’90, perioadă în care
libertatea abia câştigată pare să fi condus la o stare de agitaţie continuă, de dezordine, de haos.
Romi are şansa de a pleca în Germania, această vizită reprezintă o lecţie despre civilizaţie,
ordine, responsabilitate şi discreţie, o lecţie aspră pe care prin Romi o primim şi noi. Cele două
lumi sunt puse faţă în faţă, amintindu-ne asfel de personajele Gabrielei Adameşteanu, Traian şi
Christa.
4.7.5.3. Istoria individuală  Istoria mare  scrisoarea pe care Romi o lasă fiului său
funcţionează ca o bună motivaţie romanescă, însă miza este mult mai mare, e vorba despre o
scriitură care depşeşte rolul unei confesiuni tată-fiu, Deplasarea spre roşu e roman de tip frescă
în care viaţa în România surprinsă spre finalul comunismului şi în primii ani de democraţie se
lasă prinsă în oglindiri interioare şi exterioare cu ajutorul cărora se realizează o imagine autentică
a lumii.
În subcapitolul intitulat 4.7.6. Concluzii am evidenţiat importanţa pe care raportul
realitate-ficţiune o are în crearea unor opere în care cei trei colegi de generaţie reuşesc să
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cuprindă lumi de complexitatea şi forţa celei reale. Literatura se naşte ca rezultat al unui efort
creator în slujba căruia se află instrumente derivate din antica noţiune de mimesis: mimesis
social, mimesis al intimităţii şi mimesis al livrescului. Să nu uităm că nici o proză nu e egală
celeilalte, cum nici o conştiinţă artistică nu-şi află un dublu identic, fiecare posedă propria pecete
artistică şi stilistică, însă cei trei autori lasă în urmă proze care au semnalmentele specifice
aceleiaşi realităţi româneşti.
Capitolul 5 Tipologii/Strategii de prezentare în proza românească a anilor 80  în
acest capitol am analizat o parte dintre operele prozatorilor Mircea Nedelciu şi Gheorghe
Crăciun, plecând de la premisa că ambii prozatori se înscriu unei mişcări de înnoire a scriiturii,
fenomenul sincronismului fiind specific generaţiei optzeciste. În subcapitolul intitulat 5.1.
Generația ’80 şi reabilitarea mimesis-ului am discutat despre scriitura acestor autori văzută ca
o şansă de reabilitare a noţiunii de mimesis, realitatea şi ficţiunea contribuie la realizarea unui
nou discurs literar ce poate fi explicat prin ceea ce eu numesc experiment-mimesis.
5.2. POSTmodernISMUL, portret al generației ’80  oportună mi se pare o discuţie
despre maniera în care postmodernismul se răspândeşte şi se aclimatizează în decorul literaturii
române. Corin Braga aminteşte de o serie de trăsături reprezentative cum ar fi antropocentrismul,
tendinţa recuperatoare, valorificarea biografiei, dezvoltarea ludicului şi a conştiinţei parodice
care conturează un portret-robot al mişcării. Publicul vizat nu este unul elitist, dimpotrivă,
literatura proaspătă şi inedită a acestor ani satisface gusturi şi conştiinţe artistice şi morale
variate.
În subcapitolul intitulat 5.3. Mircea Nedelciu  am realizat o incursiune în opera
autorului care s-a remarcat printr-o atitudine scriitoricescă vioaie, scriitura sa este deschisă
experimentului, iar pagina de literatură devine teren de desfăşurare şi valorificare a unui melanj
stilistic, discursiv, temporal şi spaţial, volumele sale fiind caracterizate de o puternică forţă de
încifrare a mesajului care aşteaptă să fie dezlegat de un cititor experimentat, cu minte abilă şi
capacitate intuitivă. Foarte interesant este faptul că scriitura de tip experiment nu-l îndepărtează
pe autor de realitate, efectul este contrar, viaţa cotidiană se lasă descoperită pas cu pas în ţesătura
textului.
În partea tezei intitulată 5.3.1. Mircea Nedelciu ,, Mai realist decât realiştii” am avut în
vedere volumul de debut al autorului, Aventuri într-o curte interioară, prin publicarea acestuia în
anul 1979, Nedelciu reuşeşte să ,,spargă un întreg raft de clişee”, entuziasmându-i pe unii şi
iritându-i pe alții. Volumul este alcătuit din treisprezece proze care au ca temă comună
prezentarea unei societăți a marginalului, este ilustrată mimetic lumea unei noi ordini sociale, în
care găsim studenți, candidați la facultate, absolvenți, pictori, oameni care fac naveta de la sat la
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oraş. Proza care deschide volumul cu titlu omonim are în centru doi studenţi, locatari ai unui
internat, atmosfera austeră îi stigmatizează şi singurul lor refugiu rămâne evadarea într-o lume
imaginară, mai bună, unde comunicarea nu le este refuzată. Curtea de aer prezintă povestea
unor deţinuţi care se bucură de plimbările în aerul proaspăt de afară şi sunt însetaţi de aceeaşi
dorinţă de evadare în imaginar, ilustrată aici printr-o acută sete de naraţiune. Simplu progres
ilustrează cu măiestrie condiţia meschină a subordonatului nevoit să pună în aplicare un sistem
absurd de reguli impuse de superiorul său. O figură memorabilă este aceea a lui Gioni Scarabeu,
protagonistul prozei 8006 de la Obor la Dîlga. Rămas temporar fără vedere, superficialul Gioni
are şansa de a-şi schimba felul în care judecă şi percepe lumea, îndrăgostit de vocea care îl
îngrijeşte, Gioni o caută pe fată şi îşi trăieşte povestea de iubire. Lumea mică a unui sat din
Bărăgan este prezentată în Cocoşul de cărămidă, prezenţa arpentorilor provoacă agitaţie în
sufletele ţăranilor speriaţi de teama de a fi deposedaţi de pământ. Jurnalul de front al caporalului
Bobocică se lasă transformat în paginile de literatură autentică ale prozei Istoria brutăriei nr.4,
iar istoria unei familii de la ţară în care naşterea unui copil nu provoacă schimbări în mersul
firesc al lucrurilor e prezentată în proza intitulată Un purtător de cuvânt. Personajele din prima
proză, Pictorul şi Americanu sunt reluate în Excursie la câmp, iar proza Cădere liberă în câmpul
cu maci prezintă povestea a două fete muncitoare în fabrică, a căror viaţă aşezată sub semnul
provizoratului se zbate între muncă, neajunsuri şi poveşti de iubire neîmplinite. În timp ce proza
Zgomote, locuri, interferenţe are o structură experimentalistă, proza O traversare se deschide cu
pasaje în care lectorul primeşte sfaturi utile în receptarea paginii scrise. Marie-France în Piaţa
Libertăţii e povestea unei franţuzoaice venite în România pentru a realiza fotografii în care să
surprindă elemente de arhitectură originale. Proza care încheie volumul, Călătorie în vederea
negaţiei, prelucrează ca şi proza Curtea de aer, un episod din viaţa autorului. De altfel, autorul
se lasă descoperit în text, întregul volum de proze fiind rezultatul unui dialog cu lumea.
5.3.2. Zmeura de câmpie  e un roman cu o construcţie captivantă în care autorul
experimentează, valorificând diverse forme discursive ale epicului (epistolă, caiet de regie,
jurnal), rezultatul fiind un volum complex, reprezentativ pentru textualismul însuşit de proza
anilor ’80. E un roman al microanalizei existenţei cotidiene a marginalilor Zare, Grinţu şi Gelu
care devin pe rând avatari ai naratorului. Cei trei sunt oameni dezrădăcinaţi, trecutul lor comun
de copii orfani îi determină acum să devină ,,arheologi” ai propriilor istorii de familie, prin
redescoperirea identităţii învaţă să înţeleagă lumea în care trăiesc, pe parcursul întregului roman
viaţa se lasă investigată şi explicată.
5.3.3. Tratament fabulatoriu  Romanul este o investigare a realităţii, rezultatul final
poate fi considerat o alternativă ficţională a cotidianului, a lumii contemporane. În Tratament
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fabulatoriu descoperim un construct care însumează o formă finală a tuturor experimentelor,
jocurilor, frământărilor şi căutărilor autorului. Volumul se remarcă prin Prefaţă, construită ca o
diversiune pentru cenzori, prefaţa devine spaţiul în care, printr-un limbaj academic, se discută
despre marile probleme ale literaturii, ,,înţesată de adevăruri enunţate cu morgă, mi se pare o
excelentă autopastişă, o probă de manierism marcând despărţirea de textualism (…)

10

Romanul

se construieşte în jurul protagosnistului Luca, un tânăr neîmplinit în iubire care ajunge să lucreze
în Fuica şi încearcă să se integreze în cercurile sociale ale Bucureştiului. Cu greu face faţă unei
lumi în care nimic nu e ceea ce pare, în casa doctorului Abraş descoperă faptul că tot ceea ce e
interzis poate fi obţinut ,,pe sub mână’’, că rigorilor sociale li se opune libertinajul care se
desfăşoară nestingherit sub adăpostul intimismului specific vieţii de familie. În cercurile mici
pornirile instinctuale nu mai sunt cenzurate, fiecare se leapădă de masca pe care zi de zi o poartă
cu atâta prefăcătorie pe stradă, la serviciu, în societate, afară. Evadarea pe care Luca o descoperă
în familia Abraşilor este completată de irumperea imaginarului în real, utopia ,,falansterului’’
reprezentând o altă modalitate diferită de a aplica un ,,tratament fabulatoriu’’ realităţii adevărate.
5.3.4. Zodia scafandrului  acest ultim roman marchează trecerea scriitorului de la
formula textualistă la valorificarea biografiei, de la microrealism la simbolic şi de la scriitura
subversivă la cea cu explicite discuţii realizate pe marginile politicului. Diogene Sava ilustrează
tipologia omului nevoit să trăiască şi să evolueze într-o lume dictatorială, în care cele mai banale
activităţi pot fi greşit interpretate. Eroul nedelcian aminteşte de tinerii din proza de debut a lui
Radu Mareş. Ambii prozatori reuşind să lase posterităţii opere simbolice pentru existenţa în
comunism.
În subcapitolul intitulat 5.4. Gheorghe Crăciun mi-am propus să evidenţiez noutatea pe
care opera prozatorului o aduce în spaţiul prozei româneşti, plecând de la premisa că opera sa dă
posibilitatea noțiunii de mimesis să-şi dovedească încă o dată validitatea, dar şi forța creatoare.
5.4.1. Mimesis sau ,,literatura ca scriere de sine”  titlul acestui subcapitol
concentrează o formulă a scrisului prozatorului optzecist care îşi concepe arta ca o reprezentare
veridică a lumii din jurul său căreia i se alătură o bună cunoaştere a mecanismelor literaturii,
ceea ce îi permite textului să valorifice texte preexistente, lumi deja create.
5.4.2. Acte orginale. Copii legalizate  încă din prima sa scriere autorul abandonează
omniscienţa şi se lasă cuprins în text cu ajutorul lui Vlad Ştefan şi al lui Octavian Costin, cele
două personaje cu funcţie narativă participă în mod diferit, dar în aceeaşi măsură, la constituirea
celor treisprezece capitole ale textului. Realitatea surprinsă fotografic de Vlad Ştefan este
completată de percepţia mult mai complexă a lui Octavian care se foloseşte de toate
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disponibilităţile şi resursele trupului său pentru a înţelege lumea. ,,Copia legalizată” astfel
obţinută devine reprezentarea fidelă a lumii reale în pagina de literatură.
5.4.3. Compunere cu paralele inegale  cel de-al doilea roman al scriitorului prezintă o
structură tip modular, cu piese interşanjabile, mişcare ce nu afectează semantica operei. Romanul
alternează „epurele pentru Longos” (replici la întâiul roman european, Dafnis şi Cloe, ) cu bucăţi
de jurnal, improvizaţii, arhive de cuvinte şi expresii, „compuneri libere” şi nu în ultimul rând o
importantă addenda metatextuală. Dafnis şi Cloe nu sunt numai personajele unei naraţiuni cu
accente inimitabile de pastorală, ci şi replica la un anume tip al erosului şi la funcţia acestuia care
se modifică în trecerea de la o societate la alta. Pastorala reprezintă o revelație a iubirii împlinite,
în timp ce episoadele contemporane aduc în prim plan cupluri care caută împlinirea amoroasă,
iubirea este devalorizată până la grotesc, acest sentiment este lipsit de vitalitate şi dă naştere unor
cupluri surogat care devin copii diluate ale cuplului antic.
Originalitatea volumului rezidă în construcţia sa duală care stimulează cititorul şi îl
obligă să refacă cel două lumi prezentate în antiteză: pe de o parte, se reia romanul antic al lui
Longos, completat cu elemente de decor, iar pe de altă parte, ni se povesteşte clar, concis, fără
metafore o serie de întâmplări obişnuite, rupte din cotidian. Autorul realizează astfel o proză
bogată în senzaţii fiind rezultatul unui mimesis al prezentului, dar şi o proză care resuscitează în
paginile sale o lume apusă prinsă într-un un text deja existent, literatura justificându-se astfel ca
rezultat al unui mimesis al unei forme de artă anterioare. Opera lui Gheorghe Crăciun devine
astfel scriere despre lume şi scriere despre literatură.
5.4.4. Frumoasa fără corp  prin intermediul celui de-al treilea roman al său, prozatorul
Gheorghe Crăciun ne ne arată din nou cum literatura permite revenirea la real prin recuperarea
livrescului, Frumoasa fără corp fiind în acelaşi timp un roman de dragoste, dar şi un roman
despre literatura care a avut ca temă iubirea. Personajele feminine par a fi coborâte din prozele
lui Holban sau Ibrăileanu, motivul livresc al manuscrisului găsit face directe trimiteri la tehnica
jurnalului utilizată în prozele lui Camil Petrescu, aşternuturile albe care-l trimit pe narator în
trecut ţin loculu madelainei lui Proust, iar incipitul şi exitusul care oferă romanului structuira
unui corp sferoid îl amintesc pe Rebreanu. Volumul prelucrează tehnici de scriitură renumite şi
se prezintă într-o structură polifonică în care personajele devin avatari ai feminităţii şi ai
masculinităţii şi au capacitatea refacerii lumii prin simţuri. Viaţa este reprezentată în literatură
prin mimesis-ul senzorialului, personajele crăciuniene simt mai mult decât trăiesc şi înţeleg, totul
se traduce prin trăire corporală, prin capacitatea trupului de a percepe lumea. Imaginea astfel
obţinută atinge culmile autenticităţii, căci e mai lesne a modela conştiinţe decât a cenzura
mişcările trupului. Formaţia de teoretician al literaturii nu trece neobservată, în ultimul capitol al
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romanului vocea autorului se inserează în formă nemediată în text şi explică modul în care scrie,
tehnicile pe care le uzitează.
5.4.5. Pupa russa  Imaginea păpuşilor ruseşti cu toată gama de conotaţii pe care le
cuprinde este, după cum sugerează şi titlul, imaginea cheie a romanului care poate fi urmărit şi
analizat în funcţie de două mari planuri pe care le deschide: poate fi văzut ca un roman cu o
viziune realistă care are în centru personajul Leontina Guran a cărei transformare are loc sub
auspiciile regimului comunist, în timp ce un număr de zece texte introduse cu măiestrie în marele
text al romanului conturează istoria regimului totalitar de la naşterea sa până la revoluția din
1989. Destinul Leontinei Guran se derulează într-un fundal cenuşiu, parcursul său se înrudeşte cu
cel al Letiţiei din proza Gabrielei Adameşteanu. Gheorghe Crăciun se dovedeşte a fi un bun
cunoscător al psihologiei feminine şi construieşte un personaj după chipul şi asemănarea femii
din realitatea acelor ani, urmărind etapele pe care le parcurge eroina, putem reface în ritm cu
lectura, o radiografie a cotidianului României comuniste. În mod evident, miza romanului
presupune mai mult de atât, pasajele redactate în limba de lemn specifică comunicărilor de
partid, au meritul de a prezenta ideologia aberantă, golită de sens a ceauşismului.
5.4.6. Femei albastre  Tema căutării sinelui, a restabilirii propriei identităţii este reluată
şi în volumul publicat postum, la conţinutul căruia autorul lucra când s-a stins. Destinul
personajelor e proiectat pe un fundal nou, e vorba despre schimbările istorice majore survenite
odată cu eliberarea de sub comunism. Naratorul, ,,un eu lipsit de nume”, îşi defineşte existenţa
prin raportare la alteritate, în special prin raportare la prezenţele feminine din viaţa sa, profită de
ipostaza soţului părăsit şi se deschide unui şir de experienţe erotice, atitudinea sa este în asonanţă
cu dezordinea unei lumi care nu ştie cum să-şi trăiască libertatea. La polul opus întâlnim cuplul
Mia-Barbu, povestea de iubire a celor doi nu a fost afectată de mişcările politicului şi ale
socialului, dovadă că iubirea adevărată nu e un sentiment care se destramă de fiecare dată şi că
moralitatea nu a dispărut definitiv. Pe parcursul romanului putem observa două atitudini distincte
de înţelegere şi reprezentare a realului, există o privire care pătrunde în lumea interioară a
trăirilor personajelor şi o privire fixată asupra lumii exterioare, prin care aflăm fundalul politic şi
social în care se derulează toate aceste căutări ale sinelui.
5.5. Mircea Nedelciu şi Gheorghe Crăciun  Conştienţi de artificialitatea prozei şi de
convenţiile pe care le utilizează, ambii prozatori reuşesc să reproducă în operele lor fragmente de
existenţă autentică, e vorba despre reprezentări veridice, rezultate a reîntoarcerii literaturii cu faţa
către concretul existenţei. Ambii prozatori scriu o operă care se intersectează în punctul
recuperării realităţii şi se individualizează prin gama de procedee scripturale pe care fiecare le
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valorifică. Consider că noţiunea de experiment-mimesis traduce cel mai bine raportul ce se
instaurează între realitate-cultură-ficţiune.
Capitolul 6 Puncte comune în prozele discutate  În această parte a tezei mi-am
propus să reiau definirea raportului realitate ficţiune şi am constatat, de această dată pornind atât
de la operele prozatorilor şaptezecişti cât şi de la volumele semnate de autorii optzecişti, că cei
cinci prozatori împărtăşesc nevoia comună de a se raporta la real, în laboratorul lor artistic se
poate identifica preocuparea pentru banalul cotidian, pentru faptul anodin şi pentru backgroundul politic, operele lor fiind rezultatul unui mimesis al intimităţii şi al unui mimesis al socialului şi
al politicului. Eroii Gabrielei Adameşteanu şi ai lui Radu Mareş îşi caută identitatea prin
continua raportare la celălalt, mimesis-ul relaţiilor interumane devedindu-şi capacitatea de a
genera pagini definitorii pentru prezentarea mişcărilor din psihicul protagoniştilor. Realitatea se
lasă surprinsă în manieră fotografică ceea ce mă îndreptăţeşte să discut despre un mimesis
fotografic întâlnit în operele lui Gheorghe Crăciun şi ale lui Mihai Sin, autori care suprasolicită
detalii mărunte, care nu întăresc firul epic, dar sporesc autenticitatea. Acestor categorii mimetice
li se adaugă mimesis-ul livrescului, valorificat atât în proza crăciuniană cât şi în operele semnate
de Radu Mareş şi Mircea Nedelciu , mimesis-ul experiment, specific literaturii optzeciste şi
mimesis-ul senzorial intuit de Mihai Sin prin valorificarea simţului olfactiv, dar ridicat la rang de
artă a percepţiei în proza lui Gheorghe Crăciun.
Concluzii  De la literatura ca ficțiune, la lumea este ficțiune, lumea înconjurătoare poate
fi văzută ca un reflex al ficțiunii şi nu invers. Realitatea naturală şi realitatea creată artificial sunt
două noțiuni care ar putea descrie lumea contemporană. Mai mult decât oricând, sensul
platonician al termenului de mimesis pare adecvat pentru a defini formula aleasă de postmoderni.
Până la urmă, toate ficțiunile cuprind în ele urme ale realității şi ale imaginației în egală măsură.
Proza oferă cititorului oportunitatea de a participa la o continuă descoperire a cotidianului.
Scriitorul percepe realitatea aşa cum este ea, deşi atât scriitorul cât şi cititorul ştiu că literatura
există în virtutea unui ,,contract” ficțional care prevede rolul esențial pe care îl are imaginația.
Traseul viață-ficțiune presupune un du-te vino continuu ceea ce provoacă schimbări la nivelul
noțiunii de mimesis. Astfel sensul noțiunii nu este anulat ci mai degrabă îmbogățit, completat.
Prin imitare, atât viața cât şi ficțiunea, se dezvoltă concomitent. De fapt, noi toți, încă din primele
clipe de viaţă, funcționăm prin procesul de imitare.
Consider că nici o nouă formulare a mimesis-ului nu e menită să le excludă pe cele mai
vechi, însă noile sale interpretări au rolul de a influenţa întreaga istorie a evoluţiei noţiunii şi ne
sileşte să ne dăm seama de multiplele posibilităţi de interpretare ale acesteia. Prozatorii anilor
’70 şi cei ai anilor ’80 au reuşit să refacă pactul cu Balzac, literatura lor devine o lume suverană
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de posibilităţi stilistice şi estetice, dar foarte importantă rămâne relaţia cu lumea reală. Saturaţi
de minciuna şi de utopia politică, literatura valorifică realitatea anodină şi devine un refugiu al
conştiinţei sociale care, în mod evident, nu exclude conştiinţa estetică. Ceea ce doresc să
evidenţiez e faptul că literatura nu se fereşte în a exprima adevărurile vieţii fie că acest lucru se
realizează printr-o descriere detaliată a banalului, printr-o atentă interogare a evenimentului, prin
realizarea unor personaje mari, reprezentative pentru o anume tipologie, prin arta povestirii sau
prin arta transcrierii senzorialului, prin realizarea unor experimente literare care în ciuda
senzaţiei de artificialitate conduc la o incisivă acaparare a realului.
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Rezumat
Lucrarea de faţă îşi propune să să evidenţieze capacitatea literaturii de a intui, indiferent
de epocă, dimensiunile esenţiale ale vieţii. Proza reuşeşte să salveze de fiecare dată realitatea de
confuziile sale, amestecul dintre real şi fictiv conducând la o imagine neaşteptat de clară a
realului deoarece, tot ceea ce ţine de domeniul fictivului este extras tot din realitate, din mica
istorie a faptului anodin al fiecărei zile. Atenţia prozatorului trece dincolo de vălul pâclos adus
de cenzura politică a vremii, pătrunde în intimitatea omului de rând, surprinzând astfel autentice
frământări psihice şi fizice care conduc la o reprezentare veridică a realităţii. Pe parcursul lucrării
am avut în vedere operele semnate trei prozatori şaptezecişti (Mihai Sin, Radu Mareş şi Gabriela
Adameşteanu) şi de doi reprezentanţi ai generaţiei ’80 (Mircea Nedelciu şi Gheorghe Crăciun),
scopul meu fiind acela de a demonstra că noţiunea de mimesis este validă şi poate defini în
continuare relaţia realitate-ficţiune. În urma unei atente analize a textelor, am ajuns la concluzia
că din antica noţiune de mimesis pot renaşte alte variante ale mimesis-ului  mimesis-social,
mimesis-politic, mimesis-ul relaţiilor interumane, mimesis-fotografic, mimesis-ul livrescului,
mimesis-ul experiment şi mimesis-senzorial  cu menţiunea că acestea nu anulează rolul esenţial
pe care îl are imaginaţia şi creativitatea fiecărui autor în parte.

Abstract
This paper aims to highlite the ability of literature to guess, regardless of age, the
essential dimensions of real life. Fiction usually manages to save the reality of its confusion, the
mixture between real facts and fiction leads to a very clear picture of reality because the facts
represented in fictional works have their roots in our real world, literature is inspired from
people’s everyday lives and it has the tendency to screen the quotidian aspect of our world. The
writer’s attention goes beyond the veil of the political censorship and enters into the common
men’s intimacy, capturing their authentic physical and mental excitement that leads to a true
representation of reality. During the research I study some short stories and novels written by
three representative authors of 70s generation (Mihai Sin, Radu Mareş şi Gabriela Adameşteanu)
and by two very well-known authors of 80s generation ((Mircea Nedelciu şi Gheorghe Crăciun),
my goal is to demonstrate that the concept of mimesis is still valid and that it can define the
relationship between reality and fictional worlds. After a careful study and a brief analysis of
their literature, I concluded that the ancient concept of mimesis has the power to revive other
variants of mimesis such as social-mimesis, political-mimesis, interpersonal-mimesis,
photographic-mimesis, bookishness-mimesis, experiment-mimesis and mimesis of sensation, all
these alternatives do not neglect the major role of authors’ creativity and imagination
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