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Textualism, postmodernism 

Mihaela Ursa 

Conceptele din cercetarea imaginarului sunt utilizate aici pentru a analiza noţiunea 
de textualitate şi textualism ca forme de imaginar teoretic. Perioada paradigmatică pentru 
această analiză o constituie anii 1980, ai aşa-zisului postmodernism românesc, cu actua
lizările pe care acesta le oferă metaforismului criticii. Metafora nucleară a acestui bazin 
semantic, pe care se bazează tradiţia textualismului românesc, este „ţesătura", care ajunge 
să întreţină cu „textul" raporturi de cvasisimilitudine. 

Lămuriri conceptuale 

Într-o lucrare anterioară (Ursa, 2005), contemplând posibilitatea de a articula un imaginar 
teoretic, am schiţat câteva trasee de investigare a lui : 

1) revizitarea preferinţelor locale în metaforismul teoretic: ,,mai ales în acele metafore 
şi în acele imagini cărora vocabularul teoretic, al criticii ştiinţifice, le-a pierdut accep
ţia imaginară, tratându-le ca pe nişte inevitabile figuri argumentative, de discurs" 
(p. 7). Diferenţele de tratament al obiectivismului, respectiv al subiectivismului, în 
cadrul discursului ştiinţific din ştiinţele exacte, pe de o parte, şi din cele umaniste, 
pe de alta, ne obligă să fim atenţi la întemeierea „ştiinţificităţii" umaniste pe bazele 
unui control etic al subiectivităţii, şi nu pe bazele unei obiectivităţi sprijinite de 
dovezi empirice. În spaţiul creat, în discursul teoretic şi academic, între aceste module 
diferite de ştiinţificitate se instalează metafore şi imagini care, pe de o parte, conferă 
materialitate proceselor cognitive, iar pe de alta, exprimă preferinţe în care se 
coagulează un bazin semantic local ; 

2) focalizarea pe modul în care criticii şi teoreticienii români îşi imaginează propria 
poziţie în actul hermeneutic sau de observare a textului, într-o galerie de figuri care 
încorporează observatorul implicat, gestionarul de valori pe baza gustului sau omul 
de ştiinţă aparent neutru ; 

3) definirea şi descrierea morfologică ale unei serii de metafore cu utilizare denotativă, 
prin care sunt analizaţi autorii şi operele lor. Cu alte cuvinte, mă refer aici la situaţiile 
interpretative în care criticii utilizează calificative metaforice ( de tipul autorului 
„arhitect", ,,bijutier", ,,colecţionar" ori „sculptor" sau „exploatator" al unor secrete 
zăcăminte poetice etc.). Alegerea acestor imagini şi metafore nu este motivată decât 
de convingerea hermeneutului că astfel de asocieri imaginare au o valoare denotativă 
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şi explicativă superioară explicaţiilor descriptive, primul efect fiind învestirea - în 
cadrul acestui bazin semantic a - literaturii cu valoarea unei forme de cunoaştere, 
într-un mod particular teoretic. 

În cazul textualismului, aceste trei căi de configurare a discursului teoretic sau a 
criticii literare sunt reprelucrate ficţional. Cu alte cuvinte, selecţiile imaginare operate 
pentru a alcătui o lume ficţională se îndreaptă către figuri utilizate în mod tradiţional 
pentru a explica alte texte, pentru a descrie poziţii hermeneutice sau pentru a medita 
asupra interacţiunii dintre materialitatea "realului" şi aparenta imaterialitate a cuvintelor. 
În afara spaţiului românesc, principala înţelegere a textualismului vine din critica pe 
care i-o aplică Richard Rorty, tocmai pe dimensiunea opoziţiei dintre realism şi antirea
lism, după cum se va vedea mai jos. Cu toate acestea, textualismul românesc este -
indiferent de formulă - nu numai influenţat de poststructuralism şi de Noul Roman 
Francez, dar şi nuanţat neoromantic (din raţiuni escapiste şi ideologice legate de contextul 
social) în direcţia unui realism al textului, căruia i se acordă potenţe superioare realismu
lui reprezentaţional. Cea mai importantă particularitate locală/românească a acestui bazin 
semantic textualist este reciclarea romantică a celei mai antiromantice încrederi în 
textualitate. De fapt, modelul Noului Roman rămâne pentru optzecişti mai degrabă 
abstract, servind ca motivaţie a textuării şi a transformării teoriei în personaj, fără să 
constituie un deziderat de creaţie ficţională. 

Revenind la imaginarul teoretic, este de precizat că infrastructura metodologică oferită 
de studiile despre imaginar trebuie completată în mod obligatoriu cu o anumită conştiinţă 
antropologică şi istorică, probabil rezumată cel mai bine de -ul nord-ame
rican în următoarele catene descriptive oferite de Aram Veeser : 

1. că orice act expresiv este înrădăcinat într-o reţea de practici materiale; 2. că orice act 
de dezvăluire, critică şi opoziţie foloseşte tocmai instrumentarul pe care îl condamnă şi 
riscă să cadă pradă practicilor pe care le expune; 3. că „textele" literare şi nonliterare 
circulă inseparabil unele de altele ; 4. că niciun discurs, imaginativ sau arhivistic, nu ne 
oferă acces la adevăruri de neschimbat şi nu exprimă natura umană inalterabilă; 5. 
că metoda şi limbajul critic adecvate descrierii culturii în capitalism participă la economia 
pe care o descriu" (Veeser, 2013, p. xi). 

Prioritatea narativităţii în orice act de explicare, fundamentarea cogniţiei celei mai 
simple pe un act narativ sunt centrale textualismului românesc, ca şi practicării lui în 
proza optzecistă. Probabil cel mai important reprezentant al -ului 
metaistoric, Hayden White, oferă suportul unei asemenea reflecţii. White insistă pe 
conştiinţa narativităţii, impuls natural şi „realitate culturală panglobală" (White, 1980, 
p. 7), care însoţeşte chiar şi actele noastre de înţelegere cele mai precare, prin urmare 
cu atât mai mult modul în care discursivizăm istoria „sub forma prozei narative" (White, 
2014, p. ix). Aşezându-şi volumul care l-a consacrat, 

, sub semnul unui citat al lui Gaston Bachelard din 
(,,putem studia doar ceea ce am visat deja"), White conectează 

cercetarea imaginarului şi istorismul pe dimensiunea narativităţii. Ulterior, într-un studiu 
din , autorul insistă: "istoriografia este un teren deosebit de propice ana
lizei asupra naturii naraţiunii şi narativităţii, pentru că aici se confruntă dorinţa noastră 
de imaginar, de posibil, cu imperativele realului şi ale factualului" (White, 
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Fără să insist aici asupra similarităţilor de context care fac afirmaţia extrapolabilă 
asupra criticii şi teoriei literare, voi retine explicarea largă a imaginarului drept "ceea 
ce este posibil" în opoziţie cu "ceea ce este actualizat". Efectul acestei conjuncţii este 
o metodologie ce înţelege actul istoricului ca pe unul -figurării 

câmpului analizat ca „un domeniu asupra căruia să exerseze teoriile specifice pe care le 
va folosi ca să explice ce se întâmplă de fapt în el" (White, 2014, p. x). Din această 
perspectivă, structuraliştii francezi (inclusiv Barthes, Foucault şi Derrida) îi apar auto
rului american drept „captivi ai strategiilor de interpretare tropologice" (White, 2014, 
p. 3). În literatura română, perspectiva narativistă asupra teoriei şi criticii literare 
infuzează mai întâi opera unor prozatori şi critici neomodernişti (Şcoala de la Târgovişte, 
onirism), pentru a se constitui într-un adevărat bazin semantic în postmodernismul 

Imaginar teoretic în critica românească -
personaje, monumente, biologie 

La noi, fără să fie adeptul declarat al metodei critice pe care eu o numesc aici "narati
vistă", Mircea Martin se numără printre criticii devotaţi ideii că orice act critic sau 
teoretic trebuie să păstreze "acea dicţiune suplă, fără de care ideile se veştejesc" (Mincu, 
1981, p. 5), respectiv o urmă subtilă - dacă nu a materialităţii criticului - măcar a unui 
imaginar sensibil al ideilor. Nici textualist, nici postmodern, Martin devine astfel relevant 
pentru această direcţie, mai ales pentru modul în care utilizează metaforismul critic 
într-un sens denotativ, care ar oferi precizie analizei literare. În cazul său, metafora 
nucleară de la care radiază toate configuraţiile conceptuale este omul ca origine a creaţiei, 
mereu prezent "în spatele" ideilor, nutrind "o simpatie penetrantă" faţă de ceea ce 
citeşte, de cele mai multe ori întrupat într-o mască ( ) reprezentativă. În 
critică (1986), această metaforă generează miteme precum (Edgar Papu înţeles 
ca "un intuitiv dezlănţuit"), (Adrian Marino, cu impulsivitatea care îl 
determină să se arunce „asupra ideilor literare cu bucuria de a exercita asupra lor o 
autoritate nestingherită"), dar şi (tot Adrian Marino, cu ochii aţintiţi 
asupra Meccăi afirmării internaţionale), (Nicolae Manolescu, "un 
realist, un pragmatic, calculând exact şansele de reuşită în fiece etapă sau clipă") sau, 

(Gheorghe Grigurcu, ,,critic-artist" purtător de „demonie 
interioară"). Apelând el însuşi la operaţiunile imaginarului teoretic, Martin se referă 
admirativ-contemplativ la proza postmodernă a optzeciştilor români ca la un context 
privilegiat al metacriticii, în care lucrează "un mod de a gândi despre un alt mod de a 
gândi", unde imaginariile ficţionale şi cele teoretice dialoghează fertil. Acest principiu 
de autoreferenţialitate din scrisul optzecist (mai ales al lui Mircea Cărtărescu, dar şi al 
atipicului Adrian Oţoiu) are, pentru un teoretician român dintr-o altă generaţie, Alex 
Budac (Budac, 2009), omologi atât în proza lui Thomas Pynchon şi John Crowley, cât 
şi în creaţiile unor teoreticieni preocupaţi unanim de limbajul conştiinţei (Douglas 
Hofstadter sau Antonio Damasio). 

Pentru comparaţie, să examinăm şi exemplul celui mai celebru sistem de configuraţii 
conceptuale din teoria românească a romanului, proiectat de Nicolae Manolescu drept 
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(mai ales prin Greimas) pentru a construi o teorie a nivelurilor configurative ale imaginii. 

o „arcă a lui Noe". Dacă intuiţia de bază este oarecum mecanic împrumutată de la 
Thibaudet, care diferenţiază un „doric" masculin, al aventurii, de un „ionic" feminin, al 
erosului, pentru restul demonstraţiei, Manolescu angajează metafore personale : 

, capabil să depăşească descrierea prin metodă şi teorie, dar mai ales „mutaţia 
genetică" (Manolescu, 1980, vol. I, p. 28) manifestată în relaţia critică: ,,hazardul ele
mentelor reale nu creează necesitatea artistică decât în clipa în care ele se înscriu, prin 
mijlocirea unui proces complex, în molecula de ADN a imaginarului". Seria de miteme 
implicate de Manolescu în descrierea celor trei tipologii rezultate din teoria romanului 
variază dinspre al unei Cărţi a Facerii (în romanul 
tradiţional, doric) către un personaj confesiv, efeminat, cu intimitate alterată,în romanul 

dumnezeu-jucăuş, care reface lumea dintr-un 
fel de „Arcă a lui Noe încărcată de biete făpturi ce s-au salvat de la înec: o lume de 
supravieţuitoare" (Manolescu, 1980, vol. I, p. 38), în romanul corintic. 

Foarte ataşat de tradiţia criticii impresioniste, Manolescu este mult mai uşor de 
descris în cadrul unui posibil bazin semantic al teoriei şi scrisului teoretic în cel mai 
larg sens. Deşi insistă asupra nevoii de teorie şi asupra inconsecventei terminologice din 
teoria romanului în mod special, acesta nu oferă nicio motivaţie - alta decât mottoul 
din Thibaudet - pentru opţiunile sale imaginare monumentale. Chiar dacă preferă figurile 
temporalităţii când vorbeşte - la fel ca Liviu Petrescu de altfel - despre „ vârste ale roma
nului", în schimb, pentru proiecţiile morfologice sau tipologice apelează la metafore 
arhitecturale, trădând convingerea implicită că în lucru se află, în proiectul său, colona
dele unui templu necesar. Implicaţia imagistică are aceeaşi putere demonstrativă ca 
explicaţiile criticului, nefiind susţinută decât de preferinţa pentru un anumit imaginar 
(arhitectural, monumental) înaintea altuia. Ca şi optzeciştii mai târziu, Manolescu 
intersectează de fapt metafora arhitecturală, dar şi pe aceea a exploratorului botanic sau 
biologic, cu imaginarul Cărţii - aici în varianta autoritară, logocratică, a generării 
veterotestamentare a lumii prin cuvânt. Asocierea semantică dintre imaginarul biologic, 
cel arhitectural şi cel al creaţiei prin logos nu este nici imediată, nici biunivocă, iar 
această aparentă arbitrarietate a conjuncţiei lor la Manolescu (în realitate ascunzând 
motivaţia personală a preferinţei pentru un set de imagini) ne permite să recunoaştem 
autoritatea pe care textul şi textualismul (aici, mai degrabă cartea şi livrescul) au 
dobândit-o în cultura literară românească. 

Investigarea imaginarului teoretic şi - cu preponderenţă - a bazinului semantic al 
textualismului postmodern nu poate lăsa deoparte ocurenţa, în afara textualismului, a 
unor miteme ale biologicului, care intervin în discursul criticii şi teoriei literare. Ca să 
dau doar două exemple, atrag atenţia asupra modului în care Ioana Em. Petrescu - unul 
dintre teoreticienii noştri cei mai puţin aderenţi la subiectivismul criticii „de gust" -
asumă configuraţionismul fenomenologic (în volumul din 1981, intitulat chiar 
guraJiz), dar şi asupra modului în care Liviu Petrescu metaforizează poziţia observatorului 
clasic într-un text critic precum (1996), primul volum româ
nesc dedicat ideii de postmodern. 

La Ioana Em. Petrescu, discursul teoretic nu are figuri retorice subiective. Cu toate 
acestea, teoreticiana se foloseşte de un rapel psihanalitic (mai ales prin Jung) şi semiotic 

Demnă de mai multă atenţie decât a primit în general de la criticii noştri, teoria sa 
vizează tocmai gândirea configurativă aflată nu doar la baza gândirii artistice, dar şi la 
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fundaţia tiparului „ordonator menit să prindă, să clarifice şi să facă posibilă exprimarea 
unei idei" (Petrescu, 1981, p. 25). ,,Ritmul spaţializat" şi „geometria spaţializată" ale 
desenului şi dansului se transferă gândirii şi dau formă conceptelor, într-un mod în care 
nu virtuţile arhetipale sunt cele care contează, ci virtuţile de ordonare, ,,deci construc
toare de tipare formale care pre-figurează inteligibilul" (Petrescu, 1981, p. 27). Aplicând 
logica configuraţionistă scrisului teoretic şi conceptual, teoreticiana avertizează că nu 
conştientul sau subconştientul se exprimă în această aspiraţie cosmotică, cât biologicul : 

Respiraţia, pulsul, ritmurile biologice ne dau din interior tiparul prim, liniştitor, al ordinii 
care va deveni, mai apoi, inteligibilă. Panica, spaimele - manifestări bine-cunoscute în 
simptomatologia bolilor cardiace - nu se datorează faptului că o boală de inimă ar fi mai 
gravă decât, de pildă, o severă afecţiune hepatică, ci se datorează, presupunem, dereglărilor 
de ritm (puls) care răpesc bolnavului tiparul interior al ritmului ce-l acorda cu firea, 
aruncându-l în mijlocul unei dezordini haotice, ininteligibile (Petrescu, 1981, p. 27). 

La Ioana Em. Petrescu îşi spune cuvântul şi influenta şcolii critice geneveze „a 
conştiinţei", mai ales prin Jean Starobinski, cu atenţia sa la figuralitatea limbajului şi 
la reprezentările biologicului în limbaj. Scrisul este, în accepţia teoreticienei, nu doar 
condiţionat de existenţa unei ascunse „feţe din adânc", dar şi modulat în sensul „ritmu
rilor sângelui". Mitul personal se înalţă din perspectiva acestei configuraţii interioare, 
într-un mod care anticipează felul cum optzeciştii vor aproba şi ei ideea că „motivaţiile 
scrisului sunt în majoritatea cazurilor de natură corporală" (Crăciun, 2009, p. 38). 

, apar câteva metafore clasice, în sensul literar al cuvântului. ,,Coiful Minervei" 
semnalează „primul modernism", ,,orizontul misterului" - ,,modernismul înalt", iar 
„lira lui Orfeu" - postmodernismul. Clasic prin structură, teoreticianul se entuziasmează 
de promisiunile postmodernismului. Opţiunile sale pentru metaforele conceptuale 
sus-amintite ne permit să vedem că postmodernismul înseamnă, pentru Liviu Petrescu, 
în primul rând o destabilizare antiraţionalistă şi antitradiţională. Transpare cu uşurinţă 
în acest metaforism reacţia unui raţionalist la ideea că postmodernismul pune capăt unor 
tradiţii ale umanismului european. Din întreaga ofertă postmodernă, foarte variată şi 
eterogenă chiar în privinţa naraţiunii romaneşti, teoreticianul este atent mai ales la ceea 
ce îl preocupă structural, respectiv la felul cum tradiţie argumentativă şi, 

eventual, propriul mit personal intră sub coroziunea unei paradigme care nu le mai 
validează. Paralogia sau principiul terţului inclus sunt traduse de Liviu Petrescu drept 
„mister", după aceeaşi logică semantică prin care „lira lui Orfeu" ar fi reprezentativă 
pentru romanul fragmentar postmodem. 

În urma acestei paranteze exemplificatoare, trebuie spus că imaginarul teoriei şi cel 
al criticii literare se folosesc în toate epocile de metafora conceptuală, dar şi că procedeele 
metaleptice ale ficţiunilor autoreflexive sunt cele mai importante rădăcini istorice pentru 
utilizarea metatextualităţii în textualism. Observator atent al autoreprezentărilor din proza 
modernă, Livius Ciocârlie (Ciocârlie, 1979) încadrează punerile în abis reflectările în 
oglindă într-o tradiţie literară prin care simbolul modem este dezarticulat şi 

metaforă textuală. Cu antecedente în Proust, Joyce, dar şi în Melville sau 
Hawthome, metafora textuală ajunge mecanismul predilect de generare textuală în Noul 
Roman Francez, de care criticul român se ocupă în detaliu. Într-o notă interpretativă la 
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o meditaţie a lui Jean Ricardou, Ciocârlie se întreabă despre practicării 

metaforei textuale. Fără să o expliciteze, el anticipează de fapt una dintre principalele 
obiecţii care se vor aduce textualismului în literatura română a generaţiilor ulterioare 
optzecismului, mai ales din partea nouăzecismului şi a douămiismului. Nuanţând, criticul 
nu creditează ideea unei înţelegeri omogene a metaforei textuale. Pe de o parte, el acceptă 
că ea poate însemna o „concentrare a identităţii, acelaşi scăldându-se în ceea ce pare a 

, dar este tot acelaşi" (Ciocârlie, 1979, p. 223) - caz în care sensul simbolic 
supravieţuieşte, iar textuarea „se închide în sine şi îl paralizează pe cititor". Pe de alta, 
Ciocârlie insistă că, în alte situaţii, ,,acelaşi devine doar punctul de pornire al unei 
diferenţieri : acelaşi se oglindeşte în altul pentru că în el însuşi - sub aparenta 
identităţii - există " , iar în locul autoreprezentării survine Această 

accepţie secundă, autoproductivă, mobilizează cea mai mare parte din energia textua
lismului românesc. Importul imaginarului teoretic şi critic, al explicării, hermeneuticii 
şi meditaţiei despre literatură ca materie ficţională, ca subiect de proză, caracterizează 
optzecismul românesc. Ceea ce s-a numit „postmodernism românesc" poartă marca 
textualismului productiv, a implicării cititorului în operaţiuni care depăşesc combinatorica 
simbolică, dacă nu cumva „constituie un demers hotărât în vederea eliminării sensului 
simbolic" (Ciocârlie, 1979, p. 223). 

Imaginarul teoriei literare construite pe teren românesc păstrează metaforele cărţii 
şi ale textului în poziţii centrale în câmpul opţiunilor metaforic-conceptuale. Dacă această 
stare de fapt este previzibilă, particulară este configurarea textualităţii ca ţesătură, mai 
ales, dar nu exclusiv, în postmodernismul optzecist. Asocierea ulterioară a ţesăturii cu 
ţesutul viu, biologic, precizează măsura considerabilă în care teoriile textului din 
postmodernitatea literară românească se modelează pornind de la reperele franceze ale 
Tel Quel, prin filtrul criticii figurative a conştiinţei şi al pragmatismului contraculturii 
americane. Este foarte probabil ca acesta să fie principalul motiv pentru care teoria 
literară românească din ultima jumătate a secolului trecut este marcată de „un 

, o izotopie, o homeologie comună" (Durand, 2004, p. 73), încurajând ipoteza 
unui bazin semantic textualist. 

Anii '80 impun textualismul şi textualitatea ca paradigmă în literatura română, 
perioada fiind cvasiunanim identificată, în bibliografia românească, drept momentul în 
care critica literară autohtonă îşi depăşeşte „rezistenta la teorie", ,,nonapetitul con
ceptualizant" (I.B. Lefter), impresionismul şi preocuparea pentru „ierarhizări, şi mai 
puţin pentru înţelegerea fenomenelor studiate" (Mircea Cărtărescu). Abia în optzecism 
se generalizează tendinţe teoretice anterioare (vezi critica de direcJie practicată în dece
niul anterior de Nicolae Balotă şi Ovidiu Cotruş), dar se şi precizează o mutaţie desen
sibilitate al cărei efect este naşterea unei literaturi puternic metatextuale şi consacrarea 
unor scriitori autoreflexivi, printr-o „grăbire a conştiinţei de sine a scriitorilor", după 
cum susţine Mircea Martin într-o demonstraţie starobinskiană din Singura critică 

Cu toate acestea, la fel cum Gilbert Durand analizează „cursul" modernităţii de mai 
bine de un secol şi jumătate, insistând că stabilirea bazinului semantic al modernităţii, 
ca şi legitimarea lui au loc „în mecanisme conceptuale foarte recente" (Durand, 2004, 
p. 74), propunerea de faţă urmăreşte prelungirile textualismului şi dincolo de „malurile" 
optzeciste, în care bazinul atinge intensitatea maximă de manifestare. 
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Metafore conceptuale 

ea imaginarului teoretic în ficţiune se produce, la scară paradigmatică, în proza 
anilor optzeci, iar metaforismul critic mai sus exemplificat cu Mircea Martin manifestă, 
în aceiaşi ani, o preferinţă stabilă pentru metafora textualităţii ca ţesătură, în detrimentul 
unor metafore ale monumentalităţii, specifice perioadelor în care literatura naţională şi 
afirmarea ei mobilizează pasiunea gânditorilor literari. 

O serie de termeni precum "metaforă", ,,imagine", ,,mitem", "figură" sunt utilizaţi 
aici în cvasicongruentă, în încercarea de a lărgi lista descriptorilor care pot fi folosiţi 
în legătură cu tema. În deja celebrul lor volum 
Lakoff şi Mark Johnson susţin că, deşi în înţelegerea comună metafora este doar un 
mecanism retoric şi de imaginaţie poetică, în realitate folosim metaforismul mult mai 
frecvent, în diferite operaţii cognitive, sistemul nostru conceptual având „o natură 
fundamental metaforică" (Lakoff şi Johnson, 2003, p. 4). Mai precis, cei doi teoreticieni 
pornesc de la ideea, foarte asemănătoare celei de "bazin semantic", că „esenţa metaforei 
este înţelegerea şi trăirea unui anumit lucru în termenii altuia" (Lakoff şi Johnson, 2003, 
p. 6) şi că metafora este mereu o chestiune de "raţionalitate imaginativă" (Lakoff şi 
Johnson, 2003, p. 236). Ceea ce luăm - în gândirea critică de orice factură - drept 
descrierea obiectivă a unor caracteristici inerente sau a unor rezultate inerente este, după 
Lakoff şi Johnson, descrierea subiectivă a unor trăsături şi rezultate relaţionale şi inter
actionale, adică „trăite". În viziunea expusă, metaforele conceptuale sunt „înrădăcinate 
în corelaţii cu propria experienţă" (Lakoff şi Johnson, 2003, p. 156), iar aceste corelaţii 
pot defini fie „coocurente experientiale" (de exemplu: ,,mai mult înseamnă ascendent"), 
fie „asemănări experientiale" (exemplu: ,,viata este o loterie"). Argumentând că nicio 
cunoaştere nu este obiectivă, autorii nu neagă existenta aşa-numitelor "adevăruri gene
rale", ci, mai degrabă, insistă că înţelegerea este mereu corporală, 
survine doar în raport cu o experienţă trăită (,,sens cineva anume", niciodată 
"sens pentru to/i"). Cu alte cuvinte, faptul că o cultură dată designează 
utilizând metaforismul războiului (exemple: ,,dispută de idei", ,,dez-batere", ,,a câştiga/a 
pierde un argument", ,,a capitula în fata argumentelor" etc.), de pildă, nu lasă indiferent 
felul cum respectiva cultură înţelege modul în care avem acces la cunoaştere : în cazul 
de fată, prin cucerirea strategică, bazată pe efort, curaj şi inspiraţie, a adevărului. Imagi
narea înţelegerii ca proces beligerant, opozitiv este nu numai diferită de imaginarea înţe
legerii ca proces coregrafic, de pildă, dar şi influenţează, prin metaforismul selectat, 
formarea valorilor culturale. Adâncimea la care au loc aceste operaţiuni metaforice îi 
încurajează pe cei doi autori să susţină că acestea se comportă ca şi cum ar deriva dintr-un 
"simt, asemenea văzului, pipăitului sau auzului" (Lakoff şi Johnson, 2003, p. 238). 

Din această perspectivă, metaforismul favorit al înţelegerii lumii în optzecismul 
românesc, fie în proză, fie în teorie, este centrat pe configuraţia ţesăturii 

pânzei. Fără să fie original, acest metaforism este lansat în teorie de Roland Barthes, 
pe care optzeciştii români îl metabolizează preferenţial din structuralismul şi poststruc
turalismul francez, precum şi - mai puţin evident - din Noul Roman Francez, al cărui 
model infuzează mai ales cultura mentorilor generaţiei. Înclinaţia optzeciştilor către 
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romantismul românesc. Cartea pagina, pana de scris, cerneala, 
, , fruntea poetului, chiar biblioteca 

79, p. 244).

înţelegerea totalizantă a scriiturii Barthes capitalizează, cel mai probabil, şi o linie 
configurativă modernistă, comentată şi de autorul Plăcerii textului. Fascinaţia poeţilor 
modernişti, dar şi a prozatorilor livreşti de tipul lui Borges faţă de desene şi configuraţii 
sumative li se transmite postmodernilor români mai ales prin medierea lui Barthes. 
Imagini configurative celebre, precum borgesiana „literă Aleph", care îi permite observa
torului să vadă totul, sau „Cartea" mallarmeană, care conţine şi ea, metonimic, Totul, 
sunt reciclate de optzecişti atât în poezie sau proză, cât şi în intervenţiile lor teoretice 
şi metatextuale ori în metalepsele prin care arta poetică devine subiect de proză. Obsesia 
unei cărţi care conţine Totul, de extracţie modernistă, împrumută teme din imaginarul 
biologic (pentru Mircea Cărtărescu, de pildă, cartea care conţine Totul merită copertată 
în pielea autorului). Visul unui text(-literă) suprapotent, care a tăcut carieră de la 
Mallarme încoace, se transformă, pentru optzecişti, în visul unui text care reface întreaga 
ţesătură a lumii, pe de o parte, iar pe de alta, păstrează memoria livrescă a tot ceea ce 
s-a scris vreodată ( ca la Ioan Groşan, în proza ) . Chiar experienţa realităţii devine 

lectură a lumii, iar biografia - o literatură a propriei vie/i, subordonând toate 
mecanismele de percepţie, dar şi reprezentarea rigorilor unei culturi a cărţii. 

În acest punct este important de arătat că gustul literaturii române pentru acest tip 
de configuraţii sau, în alt lexic, izvoarele bazinului semantic textualist pot fi descoperite 
în ipostazele romantice ale cărţii, dascălului şi ale altor elemente ale culturii livreşti în 

(fie ea tom sau epistolă), 
bătrânul dascăl mâna care scrie sunt doar câteva 
dintre imaginile romantice ale căror reciclări succesive vor constela masiv în postmo
dernismul textualist. Pentru Livius Ciocârlie, ,,cuvintele-metaforă" ale romanticilor, 
printre care enumeră „ţesătură, tramă, plasă, labirint, vârtej", semnifică „organizări de 
tip textual" (Ciocârlie, 1979, p. 12). 

Proiectul textului total optzecist este marcat de imaginarul fragmentarismului post
modern, dar acest lucru nu dislocă metaforismul biologic totalizant, de tip romantic. 
Fragmentarismul narativ textualist este la rândul său pus în slujba Totului şi susţinut 

pentru a evidenţia eterogenitatea unor constelaţii textuale, dar şi pentru a ilumina puncte 
nodale ale unei ţesături comprehensive. 

Modelul Barthes 

Ţesătura textuală conţine, încă din rădăcinile sale barthesiene, sensul unei procesualităţi. 
După cum insistă teoreticianul francez în Plăcerea textului, sensul ţesăturii nu este cel 
de produs finit, de văl terminat, care ascunde - eventual - adevărul, ci acela de lucru 
surprins în construcţie, de agregare urmărită pe măsură ce se întâmplă. Textul neîntrerupt, 
procesual, viu şi instabil, în mişcare, este descris de „ţesătură" câtă vreme o înţelegem 
ca proces, şi nu ca rezultat. După cum punctează Livius Ciocârlie în siajul lui Barthes, 

Textul nu reflectă sens, ca oglinda, nu poartă sens, ca un recipient, ci proliferează sens pe 
măsura fabricării sale. Textul se produce pe sine, mereu, iar suveica lui este contradicţia 
menţinută pe tot parcursul, ambivalenta termenilor, activă tot timpul în ambele sensuri, pe 
faţă şi pe dos (Ciocârlie, 19 
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în Pactul somatografic
Roland Barthes despre Roland Barthes:

fragmentului

F ul lui 

Metafora textuării, a "texistenţei" , frecventă în metanaraţiunile cu care postmodernii 
români îşi întrerup ficţiunile, este obligatoriu de pus în legătură şi cu un imaginar al 
frondei, care aminteşte mai degrabă de modernism decât de postmodernism. Probabil 
că sentimentul coeziunii de grup şi de generaţie îi determină pe optzecişti să îşi conceapă 
autodefinirea ca postmoderni în termenii războiului cu trecutul, ai demarcării şi detaşării 
faţă de tradiţia imediată. Că semantica războinică nu este doar o mască ne-o dovedeşte 
faptul că eticheta generaţionistă postmodernă este utilizată în acelaşi sens şi de către 
detractorii optzecismului, care validează (acuzator!) aceeaşi ecuaţie "postmodernism 
românesc" = ,,optzecism". Beligeranţa din titlul antologiei optzeciste de texte teoretice 
Competiţia continuă (1994) este nediluată, folosită chiar cu ostentaţie, drept etichetă 
identitară, indiferent dacă ascunde poziţii antimoderniste precum cele susţinute de Mircea 
Cărtărescu sau Alexandru Muşina ori aderenţe la textualismul cel mai tehnic cu putinţă 
(mai ales la Gheorghe Iova, în descendenţa conceptuală a lui Marin Mincu). 

Influenţată de perspectiva lacaniană asupra legăturii dintre ochi şi privire ( ochiul 
care „se vede văzând"), ideea amestecului unui imaginar al teoriei în creaţia ficţională 
lasă urme deloc neglijabile asupra modului în care optzeciştii români înţeleg teoria ca 
dependenţă de corporalitate şi imaginar. Cel mai influent teoretician în ordinea acestei 
înţelegeri este Ro land Barthes, mai precis „ ultimul Barthes", cel de după perioada de 
adeziune optimistă la structuralism. Texte ca Fragmente dintr-un discurs îndrăgostit 
Plăcerea textului sunt preluate, metabolizate şi validate de optzecişti precum Gheorghe 
Crăciun sau Mircea Cărtărescu, fiecare dintre ei implicaţi în adaptarea textualismului 
la o fenomenologie corporală proprie. Juisarea barthesiană, dar şi trupul ca modulator 
textual (,,corpul meu nu are aceleaşi idei ca mine" - Barthes, 1994, p. 28) revin aproape 
nemodificate în meditaţiile metatextuale ale optzeciştilor, pentru care textualismul nu 
este, iniţial, "o maladie prea clară" (Gheorghe Crăciun, Frumoasa fără corp). De pildă, 

, Crăciun construieşte un întreg eseu în jurul următoarei afirmaţii 
din 

Eşti singurul pe care nu-l vei vedea niciodată decât în imagine ; nu-ţi vei vedea nicicând 
ochii altfel decât năuciţi de privirea pe care o îndreaptă către oglindă sau către obiectiv 
(m-ar interesa doar să-mi văd ochii atunci când te privesc): ba mai mult, şi mai ales pentru 
corpul tău, eşti condamnat la imaginar (Barthes, 1975, p. 42). 

"Condamnarea la imaginar" se traduce la Crăciun într-o compulsie la textuare, animată 
de cea mai viscerală, biologică şi corporală intenţie, ca şi de convingerea că vocea, res
piraţia şi mişcările scriitorului sunt tot atâtea moduri de "repliere asupra fisurii esenţiale" 
(Crăciun, 2009, p. 38) printr-un "transfer de corporalitate", care îi permite trupului să 
se salveze, somatografiindu-se în scris. 

Gustul optzeciştilor pentru înţelegerea totalizantă a scriiturii este potenţat de sensul 
dat de Barthes , pe care îl imaginează drept „scriitură discontinuă", pre
figurând marea absenţă a totalităţii. Dispariţia acesteia din urmă nu exclude însă fascinaţia 
ei şi, pentru teoreticianul francez, raporturile cu imaginarul stau sub semnul acestei 
tensiuni. Pe de o parte, corpul „condamnă la imaginar", dar, pe de alta, asigură un reper 
"tare" al identităţii. Aceeaşi ambivalenţă se manifestă în înţelegerea raporturilor dintre 
imaginar şi natură, descifrate, în ragmente dintr-un discurs îndrăgostit, în siaj 
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scriituri a vocii

Valery, într-o opoziţie marcată de seducţia pe care şi totalitatea o manifestă asupra 
incompletitudinii. Ulterior, durerea de măsea a scriitorului din Frumoasa fără corp, de 
Gheorghe Crăciun, nu va putea fi detaşată de consideraţiile lui Barthes despre migrenă 
(Barthes, 1975, pp. 113-114) şi despre blocarea scriitorului într-o "dorinţă parţială", 
într-un „fetiş al interiorului capului", revelat prin durere. La fel, insistenta lui Mircea 
Cărtărescu asupra unei nu este străină de „scriitura cu voce tare", activată 
de „grăuntele vocii, care este un amestec erotic de timbru şi de limbaj şi poate fi aşadar 
el însuşi, ca şi dicţiunea, materia unei arte: arta de a-ţi conduce corpul" (Barthes, 1994, 
p. 104). Sub tutela lui Roland Barthes, textualismul structuralist se conjugă, pentru 
optzecişti, cu improbabilul imaginar biologic, generând figura corpului-text. 

Filonul Mincu 

Aşa cum îl înţelege Richard Rorty, textualismul este o rămăşiţă a idealismului filosofie 
de secol XIX prelucrat prin Heidegger, întreţinut de gânditori care „scriu ca şi cum pe 
lume nu ar exista decât texte" (Rorty, 1981, p. 155). Printre aceştia se numără reprezentanţii 
aşa-numitei Şcoli de la Yale (mai ales Geoffrey Hartman şi Paul de Man), dar şi Harold 
Bloom, Jacques Derrida şi Michel Foucault, Hayden White sau Paul Rabinow. Printre 
similitudinile - nu neapărat evidente - dintre aceşti agenţi culturali se evidenţiază 
adoptarea unei poziţii antagonice în raport cu ştiinţele naturii. Textualiştii identificaţi de 
Rorty contestă, implicit sau explicit, supremaţia cognitivă a acestora din urmă, clamată 
pe baza supoziţiei că, în sensul lor kantian, operează cu concepte instrumentale, prin 
care am sintetiza impresiile dobândite prin simţuri. Acuza principală adusă textualiştilor, 
dezvoltată în definirea de către Rorty a caracterelor culturii literare, este că problemele 
şi distincţiile cu care operăm sunt întotdeauna dependente de limbaj, selecţiile noastre 
lingvistice afectând modul în care le soluţionăm. Astfel, cultura literară iese din vasalita
tea ei tradiţională faţă de cultura ştiinţifică, dacă nu cumva inversează raportul ierarhic. 

Tradiţia hermeneutică manifestă într-adevăr apetenţe speciale pentru înţelegerea 
reprezentării ca „textualitate", indiferent de context. Friedrich Schleiermacher, completat 
ulterior de Dilthey, foloseşte conceptul extrem de lax de „limbaj" pentru a pune actul 
hermeneutic la baza oricărei înţelegeri (Hamilton, 2004, p. 63). Dar transformarea 
limbajului în fundament al textualismului postmodern cade în responsabilitatea teoriei 
critice contemporane, care promovează „ textualitatea" ca pe "atenţia exclusivă la jocul 
şi mişcarea figurilor, tropilor şi strategiilor retorice pe care vechii gânditori le considerau 
motivate de dorinţa de a ascunde adevărul pe care ei l-ar fi putut expune" (Hamilton, 
2004, p. 102). Abia prin intervenţia teoriilor lacaniene, neomarxiste şi a deconstrucţiei 
s-a putut vorbi în cultura teoretică despre o modificare radicală a modului de a înţelege 
raportul dintre discurs şi adevăr. Conştiinţa că discursul ascunde motivaţii ideologice, 
politice, sociale în modul în care relatează (despre) adevăr a fost înlocuită de conştiinţa 
că orice formă de discurs este istoricizată şi, ca atare, "textualizată". Bazinul semantic 
al teoriei în general este populat de figurile prin care se manifestă această conştiinţă a 
textualităţii şi prin care critici diferiţi validează ideea unei figuralităţi lingvistice ce nu 
emerge doar în ficţiunile literare, ci deopotrivă în cele teoretice. 
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motori principali: 

Tel Quel

un text

(Mincu, 2009, p. 53).

În ipostaza lui românească, textualismul este asociat cu doi pro 
primul în sens cronologic, deşi secundar în ordinea reprezentativităţii culturale, este 
Marin Mincu, cu teoria dezvoltată în certă legătură cu formaţia sa semiologică, iar al 
doilea este curentul textualist optzecist, asociat variantei regionale de postmodernism în 
anii 1980, cu puternice influente din poststructuralismul care a promovat, în Franţa, 
Noul Roman, dar şi din contracultura americană. Textele teoreticienilor de la Tel Quel 
intră în atenţia culturii române prin traducerile din anii optzeci, adică simultan cu 
manifestarea a ceea ce s-a numit „postmodernismul românesc". Formalismul critic şi 
textualismul înţeleg lumea în mod similar : structura obiectului poetic este dezarticulată 
în sincronie, la fel cum ţesătura naraţiunii se preocupă să „prindă" ca într-un năvod cu 
ochiuri mici (metafora lui Nedelciu) aici-şi-acumul vieţii. Interesul descriptiv fată de 
imanentă face din conjuncţia amintită, a vieţii cu textul, marca principală a optzecismului 
descris ca postmodernism românesc. 

Dintr-o perspectivă strict cronologică, Marin Mincu vorbeşte despre textualism şi îi 
oferă definiţia înaintea optzeciştilor, chiar dacă memoria culturală retine mai ales 
formulele celor din urmă. Numit de Al. Cistelecan "pionier şi general al textualismului 
românesc" (Mincu, 1993, p. 217), Mincu face - în anii 1970 - obiectul unei reticente 
critice născute nu doar din proverbiala rezistentă la teorie a criticii româneşti, dar şi din 
rezerva fată de maniera hiperteoretică a abordării sale, în ciuda detaşării ei explicite de 
„formalismul hiperabstract" de la . Ulterior, aceste rezerve au putut să pară 
nefondate şi reductive, iar înţelegerea pe care Mincu o dă textualismului - ceva mai mult 
decât „un efort de a tehniciza discursul literar, de a aplica o formulă metatextuală, de 
a confecţiona după reţetă care, preocupat fiind de propriul mecanism genetic, 
eludează trăirea" (Bogdan Creţu în Mincu, 2009, p. 8). În realitate, Mincu insistă abia 
ulterior asupra faptului că textualismul şi textualizarea sunt "categorii existenţiale" 
(Mincu, 2009, p. 72), respectiv că „invarianta epistemologică" a acestora trebuie depă
şită pe alte căi. În etapa definirii sale, textualismul său este "un reflex recent al conştiinţei 
de sine extreme, pe care a achiziţionat-o emitentul poetic în faza în care ne aflăm" 
(Mincu, 1993, p. 217), o modalitate de analiză a modurilor în care materialităţile textului 
sunt transferabile : 

Nu orice text este o operă literară, dar orice operă literară este un text ; pornind de la acest 
postulat, nu se mai poate eluda faptul acceptat aproape unanim că structurile operei sunt 
materiale şi că organizarea acestora se încadrează diacronic în schemele unor coduri 
recognoscibile ce aparţin diverselor genuri sau diverselor niveluri ale diverselor genuri 

Înrădăcinarea lingvistică şi semiologică a definiţiei pe care Mincu o dă textualismului 
va contribui la slaba ei germinaţie semantică. Cu câteva excepţii (aderenta teoretizărilor 
poetice ale lui Iova la acest mod de a înţelege textul, de exemplu, sau rapelul lui Şerban 
Axinte ori Bogdan Cretu la anumite nuclee argumentative pentru coagularea propriilor 
demonstraţii privitoare la roman sau narativizare), textualismul de tip formalist, filtrat 
local în volumele lui Mincu, face putini adepţi. Al doilea model textualist devine în 
schimb adevărat titlu de paradigmă literară. 
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Filonul optzecist 

Textualismul optzecist se impune programatic şi paradigmatic, pe baza faptului că 
prelungeşte sensurile metaforismului reţelar al texturii inclusiv asupra raporturilor 
diacronice. Pentru generaţia 1980, o anunţată generaţie „fără directori de conştiinţă" 
(Crăciun, 1994), raporturile de tip ţesătură şi un textualism tipologic, mai degrabă decât 
dogmatic, sunt definitorii. Două tipuri de manifestări reţelare sunt de identificat în scrisul 
optzecist : prima este diacronică şi îi plasează pe scriitorii generaţiei în reţeaua „imensu
lui text scris până la ei" (Cristian Preda, în Crăciun, 1994), iar a doua vizează sintagma
tica textului imediat, sub forma unui control textual crescut. Rezultatul este că ideea 
naşterii literaturii din literatură iese din opoziţia pe care o stabileşte în mod tradiţional 
cu naşterea ei „din viaţă", literatura şi viaţa trăită devenind, dacă nu superpozabile, măcar 
sinonime în accepţia rortyană amintită mai sus. Graniţa tradiţională dintre reprezentare 
şi subiect nu este singura ştearsă în acest context, la fel se întâmplă cu partiţiile tra
diţionale între genurile şi practicile literare, aglutinate sub umbrela noţiunilor de „text", 
respectiv „textuare": ,,Pentru cel care textuează, semnul este corporal, este de aceeaşi 
natură cu propria lui fiinţă. El are conştiinţa că se transformă în text şi asta nu poate fi 
decât propria lui fiinţă" (Gheorghe Iova, în Crăciun, 1994, p. 316). Într-un rezumat, 
Radu G. Ţeposu vede în textualismul optzecist „fie o gnoză, în descendenţă borgesiană, 
fie o practică semnificantă, în accepţia grupului Tel Quel" (în Crăciun, 1994, p. 203). 

În acest punct, este interesantă relaţia pe care optzecismul o întreţine istoric cu 
aşa-numita Şcoală de la Târgovişte, în care Crăciun vede adevăratele rădăcini ale 
textualismului optzecist, mai puţin sub aspectul tehnicilor narative şi mai ales sub cel 
al devotamentului fanatic faţă de scris, până la transformarea lui în a doua natură. Ţeposu 
confirmă că 

ideea mai înaltă că scrisul e mai întâi de toate un act cultural şi că literatura din literatură 
se naşte a fost la noi promovată de Radu Petrescu, Mircea Horia Simionescu, Tudor Ţopa 
ori Costache Olăreanu, prozatori pe care generaţia '80 i-a continuat în spiritul lor cel mai 
fidel, preluând în unghi personal o mentalitate care a devenit tutelară în postmodernism 
(în Crăciun, 1994, p. 204) 

O altă rădăcină a poeticii textualiste optzeciste se află în onirism, respectiv în 
înţelegerea pe care i-o dă Leonid Dimov când concepe o poezie care să refacă „legislaţia 
visului", dar „cu maximă luciditate" (,,Preambul", în Luceafărul 
în nr. 37, 1997). Cu Dimov, optzeciştii împărtăşesc, după alţi autori, şi ideea că „ironia 
are şansa să salveze poezia" (Mircea Scarlat, în Crăciun, 1994, p. 114), dar şi faptul că 
„limbajul a devenit mai concret" (Nichita Danilov, în Crăciun, 1994, p. 162). Din alt 
unghi, Dumitru Ţepeneag, pentru care „lupta cu limbajul" este „o luptă pe viaţă şi pe 
moarte", schiţează o foarte nuanţată distanţare a onirismului de principiile textualiste: 
nu numai că „scriitorul se simte terorizat de cuvânt şi a ajuns să-l abhore", dar onirismul 
însuşi „s-a creat prin punerea accentului pe conţinut, pe când la Noul Roman ce inte
resează când încerci să-l defineşti este raportul scriitură/realitate şi ideea de autorepre
zentare" (Dimov şi Ţepeneag, 1997, pp. 123, 188). 
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Adeziunile generaţiei la totalitarismul textual sunt însă mult mai nuanţate decât ar 
dori chiar promotorii ei, dacă este să acordăm atenţie atât hiperrealismului unui Mircea 
Nedelciu sau vizionarismului lui Mircea Cărtărescu, cât şi materialităţii corporale, 
centripete, din scrisul lui Gheorghe Crăciun. Acesta din urmă se declară „un somatic, 
un senzorial şi un senzual" care scrie „cu trupul întreg", ca în volumul În căutarea 
referinţei. De asemenea, el vorbeşte despre utopia critică a unui „prozator de idei", dar 
şi despre aceea a „monstrului semantic" care ar fi romanul-eseu în care s-ar găsi Totul 
„despre scris, om, literatură, existenţă, biografie, trup şi literă", cum formulează în 
addenda din 

Inventarul major de reprezentanţi ai generaţiei, completat cu nume din generaţia 
imediat posterioară, este invocat, în tradiţia criticii noastre literare, ca prim eşalon al 
postmodernităţii noastre în proză: Mircea Cărtărescu, Mircea Nedelciu, Gheorghe 
Crăciun, Alexandru Vlad, Ştefan Agopian, Cristian Teodorescu, Adina Kenereş, Adriana 
Bittel, Stelian Tănase, Nicolae Iliescu. Lor li se adaugă nu numai un eşalon poetic 
(Nichita Danilov, Ion Mureşan, Liviu Ioan Stoiciu, Florin Iaru, Alexandru Muşina, 
Augustin Pop, Ion Cristofor, Călin Vlasie, Marta Petreu) sau unul de critici (Dan C. 
Mihăilescu, Al. Cistelecan, Ştefan Borbely, Ion Bogdan Lefter, Radu G. Ţeposu, Ion 
Simuţ, Ioan Buduca, Gheorghe Iova), dar şi afiliaţi din generaţia imediat următoare, 
precum Simona Popescu, Caius Dobrescu sau T.O. Bobe. 

Acest lucru complică discuţia textualistă, aşezând-o într-o metanaraţiune a raporturi
lor dintre literatură şi suprastructurile culturale, chiar socioeconomice. În diversitatea 
de definiţii a celor implicaţi în formularea postmodernismului românesc, acesta din urmă 
capătă când culoarea revoluţionară a rupturii de modernism (la Liviu Petrescu, Monica 
Spiridon), când tonurile sintetice ale unei prelungiri a modernismului (la Nicolae 
Manolescu, Ioana Em. Petrescu), când ţinuta convenţională a unui simplu operator cul
tural (Mircea Martin vorbeşte despre un postmodernism care înglobează „literal şi în 
toate sensurile" modernismul, Alexandru Muşina despre un termen- al experi
mentalismului poetic modernist). Dacă există un consens cu privire la postmodernismul 
optzecist, acesta priveşte nu numai abundenta de teorie, disproporţionată în raport cu 
practica unui scris propriu-zis postmodern (vezi mai ales Monica Spiridon), respectiv 
,, un postmodernism fără postmodernitate" (Mircea Martin), cât introducerea metareflec
ţiei teoretice şi a imaginarului teoretic în naraţiune şi în universul ficţional. 

Pentru mulţi dintre optzecişti, textualismul se negociază între un anumit mecanicism 
livresc, tipic modernist, şi o textualitate autogeneratoare şi holistă, de tip postmodern. 
Printre cei care văd astfel lucrurile, cel mai explicit se poziţionează Mircea Cărtărescu, 
într-un manifest „împotriva maşinii de scris", care aminteşte de barthesiana Plăcerea 

, plănuind tocmai o substituţie imaginară. Metaforismul mecanic al „maşinii de 
scris", instrument modernist de producţie literară, este destituit de unul perceptual, 
sinestezic, în care „banda lui Mobius" dictează o reconsiderare a scrisului la modul 
auditiv, cu păstrarea materialităţii vocii. Mai târziu, Cărtărescu va cupla direct scenariile 
realităţii virtuale şi romantismul cel mai eminescian în comentariul citant din 
tânăr, fnfăşurat fn pixeli (2003). De la telescopările metaleptice din , prin obsesia 

kafkiene, către metafora energetică a solenoidului, Mircea Cărtărescu pune 
în pagină multiple posibilităţi de ieşire din carte către viaţă, imaginate ca înşurubări ale 
textului în carne şi invers : păpuşarul în care există alt păpuşar ( 
concentrice de tipul matrioşkăi (celebre în imaginările lui Gheorghe Crăciun, mai ales 
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), Cartea pentru care scriitorul este dispus să-şi sacrifice carnea şi pielea 
,, vie, cu capilare şi reţele nervoase şi glomerule sudoripare" ( 
că „sperma e creier, e memorie" (în acelaşi roman). Intervenţiile imaginarului teoretic 
în proză sunt mai pronunţat metatextuale la Mircea Nedelciu, atât în Zmeura de câmpie 
( 1999), cât şi în Printre exemplele memorabile se numără 
hărţile subiective din proza scurtă Tipografi şi topografi (,,ce-ar însemna ca fiecare să-şi 
facă harta lui?"), dar şi „romanul împotriva memoriei" (Zmeura de câmpie 
problematizează chestiuni de teorie literară şi narativă precum punctul de vedere, 
perspectiva, existenta personajului, fabulaţia şi reprezentarea, dar şi frisonant de actuale 
teme de sociologie literară, precum comodificarea literaturii sau efectele „bolilor 
intelectului" ( Cheia textualistă deschide, măcar în cazul lui Ioan 
Groşan sau Ştefan Agopian, înţelegerea unor prelucrări ficţionale apropiate de realismul 
magic, dacă nu cumva asumate ca exemple de realism magic românesc. Cea mai bună 
ilustrare o oferă proza lui Groşan, care foloseşte ţesătura intertextuală ca pe o unealtă 
de fabulaţie, uneori în cheie ludică, precum în interogatoriile miliţianului dependent de 
poveşti (din Caravana cinematografică), iar alteori în cheie romantică, fantastă, ca în 

, în care cuplul edenic eşuează în acte repetitive de rostire a ceea ce 
s-a rostit deja în literatură cu mult înaintea lor. Cel mai reprezentativ în ordinea utilizării 
unui imaginar al teoriei ca unealtă de ficţionalizare, dar şi în aceea a particularităţilor 
optzeciste ale textualismului rămâne însă Gheorghe Crăciun. În proza lui, de pildă, în 
Frumoasa fără corp, se conjugă obsesia pentru carte cu tensiunea şi rezistenta antitex
tuale, cuvintele scrise fiind în egală măsură un drog (,,pagini şi cărţi, orice informaţie 
oferită de la stânga la dreapta") şi un inamic (,,o putere diabolică", gata să-i nege vieţii 
şi creierului „orice mister, orice puls sau impuls"). 

Secarea bazinului textualist 

De cele mai multe ori însă, chiar în situaţii hiperteoretice, optzeciştii români sintetizează 
tehnici postmodeme ale contraculturii americane şi concluzii poststructuraliste într-un 
imaginar puternic antropocentric, mai precis somato-centric (nu întâmplător, unul dintre 
volumele lui Crăciun apare sub titlul ) . Dacă nu ţinem cont de această 
coloratură somatică a textualismului optzecist, indexarea de către critică a unui antro
pocentric precum Crăciun printre textualişti este de neînţeles. Sigur, la această fluiditate 
tipologică participă şi faptul că, fiind de timpuriu percepuţi ca un grup cu poetică unitară, 
optzeciştii sunt receptaţi sub aura acestei aşteptări, în mare măsură sub impresia celor 
două volume ale lui Mircea Nedelciu (Aventuri într-o curte interioară, 1979; 

, 1981), fapt care va direcţiona în bună măsură sensibilitatea receptoare 
şi graba identificării textualiste. Acest lucru se întâmplă cu Gheorghe Crăciun, în ciuda 
insistenţei sale că tot ce a scris a însemnat „o aventură a căutării trupului, a fantasmelor 
din care se alcătuieşte consistenta sa zilnică, o căutare disperată a unei corporalităţi 
ireductibile, coincidentă la rigoare chiar cu persoana mea" (Frumoasa fără corp 

lui Crăciun reprezintă o adaptare locală a textualismului hedonist 
barthesian. Citând masiv din Plăcerea textului şi din Fragmente dintr-un discurs îndră

' Crăciun nu doar rezumă „condamnarea la imaginar" prin intermediul multiplelor 
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corpuri, dar şi propune un pact "ontologic şi terapeutic". Scriind el însuşi în timpul 
crizei biologice în care îl aduce spitalizarea în regim de urgenţă, optzecistul român dă 
curs propunerii de a scrie săptămânal pentru revista Observator cultural. Răspunsul său 
recurge imediat şi involuntar la metaforele recuperării ţesuturilor distruse : ,,a ţese, a 
reface ceea ce e tăiat, rupt, împărţit în două înseamnă a scrie un text" (Crăciun, 2009, 
p. 37). Greu de acceptat din perspectiva textualismului lui Marin Mincu, care vorbeşte 
şi el despre materialitatea obiectelor limbajului, este conjuncţia dintre "textualizare", 
"scriitură", pe de o parte, şi seducţia biologicului, pe de alta: ,,Suferinţa, neputinţa, 

dilemele, căderile şi izbânzile, rătăcirile, disperările şi juisările celui pornit în căutarea 
limitei formează, în bună măsură, ingredientele seducţiei" (Crăciun, 2009, p. 37). Să 
ţinem cont însă de disponibilitatea pe care tot Crăciun o manifestase anterior faţă de o 
înţelegere mult mai amplă a "corpului", dincolo de biologie, într-o armonizare sintetică 
a materialităţii, voinţei, afectului, intelectului, foarte asemănătoare de altfel cu modul 
în care Mircea Cărtărescu admite, în jurnale, dar şi cu vocea narativă din 
Orbitor, că „sexule creier". Într-un bine-cunoscut pasaj metanarativ din Frumoasa fără 

, vocea naratorului precizează : 

Când spun nu mă gândesc numaidecât la constituţia anatomică, la fiziologie sau la 
miracolul biologic al existenţei. Trupul este gura vorbitoare, mâna şi mişcarea, clipirea 
pleoapei, sufletul, senzaţiile, prezenţa gândului, emoţia şi atingerea, tăcerea cărnii, acea 
interioritate raţională şi viscerală din care se naşte limbajul 

Chiar sub rezerva acestei accepţii extinse a „trupului", faptul că „ţesătura" lui 
Crăciun nu vizează atât produsul artizanal, cât o manieră de a reface şi vindeca rupturile 
,,ţesuturilor" anatomice dă o coloratură puternic biologică textualismului său. 

Bazinul semantic al textualismului optzecist este pe cât de intens irigat de afluenţi 
diferiţi în perioada lui de maximă dezvoltare, pe atât de iute închis pentru generaţiile 
următoare. Manifestarea lui zgomotoasă, dar scurtă încurajează ideea că o mare parte 
din alimentarea sa a ţinut de moda epistemică a filosofiilor limbajului care au culminat 
în poststructuralism. La aceasta s-a adăugat o suprainvestire neoromantică în materialita
tea limbajului, dar şi o coagulare de moment a unei generaţii altfel eterogene în jurul 
unor direcţii programatice cu puternic accent lingvistic. Primul factor de dezagregare 
este în primul rând epuizarea energiei generaţioniste şi eterogenizarea manifestărilor 
creatoare ale unor scriitori marcanţi ai optzecismului precum Gheorghe Crăciun şi Mircea 
Cărtărescu, dar nu numai. În al doilea rând, după ezitările terminologice din anii 1990, 
de definire a postmodernismului românesc, în noul mileniu înţelegerea acestuia s-a tăcut 
tot mai mult în termenii antimodernismului (vezi Mircea Cărtărescu, Alexandru Muşina, 
Simona Popescu, Caius Dobrescu şi alţii), în vreme ce textualismul a rămas anexat 
poeticilor de tip modernist şi unui exclusivism lingvistic devenit stindard al experimen
talismelor moderniste. În fine, după ce textualismul optzecist devine obiect de reproş în 
sine la fracturiştii reprezentaţi de Marius Ianuş şi Dumitru Crudu, care se raportează 
anarhic la tot ce reprezintă generaţia '80, nu mai rămâne decât un pas până la deplina 
colmatare a bazinului odată cu douămiismul văzut ca „literatură apocaliptică" de către 
Octavian Soviany şi mai ales cu poezia postumanistă a douămiizeciştilor. Se poate discuta 
dacă un firav afluent textualist nu este cumva de regăsit în insistenta acestora din urmă 
asupra lumilor virtuale şi a imaginarului multimedia, dar o atare analiză genealogică îşi 
aşteaptă încă autorul. 


