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memory studies, respectiv trauma studies

au avut loc în România în 1989 au un caracter aparte în contextul mai larg al statelor foste 

Unclaimed 
Experience

Traumă şi memorie în literatura română 
postdecembristă 

AlexGoldiş 

În puţine contexte se pot studia fenomenele literarului atât de fertil prin intermediul 
a două domenii recente de investigaţii - - ca în 
România postrevoluţionară. Din unghi comparativ, trebuie precizat că evenimentele care 

comuniste. Referindu-se la ce s-a petrecut în estul Europei odată cu ascensiunea lui Gorbaciov, 
istoricul Timothy Garton Ash foloseşte termenul ambivalent "refoluţie", în încercarea 
de a trimite simultan la „reformă" şi la „revoluţie" (Ash, 1990). Dacă în state precum 
Polonia, Ungaria sau Cehoslovacia se poate vorbi, într-adevăr, de o trecere de nivel mai 
lină dinspre comunism înspre democraţie, în România caracterul disruptiv, de mutaţie 
radicală la toate nivelurile societăţii, este evident. Ceea ce înseamnă că s-au modificat 
nu doar datele sociale sau politice, ci şi coordonatele de producere şi interpretare a 
literaturii. Noul câmp de reflecţie al „studiilor traumei" este în măsură să furnizeze un 
cadru teoretic plauzibil pentru explorarea modalităţilor în care literatura română a anilor 
2000 metabolizează şi pune în scenă, direct sau indirect, aceste rupturi şi discontinuităţi, 
deopotrivă la nivelul societăţii româneşti şi la nivelul conştiinţei individuale a scriitorului. 

Opera de pionierat a lui Cathy Caruth în câmpul studiilor traumei, 
, încerca să detecteze, printr-o abordare aflată la confluenţa poststructuralis

mului şi psihanalizei, problemele insolvabile ale conştiinţei la nivelul limbajului şi al 
experienţei ( 1995). Analiza modalităţilor în care textele gestionează experienţe extreme 
reprezintă direcţia cea mai fertilă de investigaţie. Michelle Balaev constată însă, în ultimii 
ani, o reorientare tot mai accentuată dinspre metode psihanalitice spre un cadru teoretic 
care înglobează studiile culturale şi postcolonialismul (2014, p. 3). "Trauma are o 
componentă etică, socială, politică şi o dimensiune istorică bine definite. De aceea nu o 
putem limita la studii psihologice, ea influenţează în mod natural alte domenii de studiu." 
(Heidarizadeh, 2015, p. 789) Or, analiza negocierilor complexe dintre conştiinţă şi eve
nimentul exterior, dintre text şi context, reprezintă o prioritate în literatura română de 
după 1990, în condiţiile în care mai vechiul postulat al autonomiei esteticului, folosit ca 
scut împotriva ingerinţelor politicului, încetează să mai funcţioneze. Imaginarul traumei, 
cu toate subdiviziunile şi subcategoriile sale, poate exprima raporturile complexe dintre 
individ şi societate, dintre Est şi Vest, dintre comunism şi postcomunism, îndelung tema
tizate de literatura română după 1990. 

De altfel, alături de - şi, de foarte multe ori, în conjuncţie cu - reprezentarea traumei 
trebuie plasat imaginarul memoriei. În puţine contexte istorice a fost această negociere 
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dintre trecut şi prezent atât de complexă precum în culturile est-europene de după 1989, 
când diferite straturi ale memoriei s-au cerut reordonate şi când tranziţia spre o socie
tate democratică a devenit tot mai dependentă de o gestionare corectă a memoriei. În 
România, cele cinci decenii de cenzură şi de mistificare propagandistică au reclamat o 
reevaluare nu doar a ultimelor decenii ale comunismului, ci a întregii istorii a naţiunii. 
Conform lui Dan C. Mihăilescu, unul dintre cei mai atenţi observatori ai culturii române 
în perioada tranziţiei, cele cinci decenii de cenzură şi propagandă au provocat rediscutarea 
nu doar a ultimelor decade, ci a întregii istorii naţionale: "Dacă ne gândim bine, de 
cincisprezece ani încoace am prefirat mintal toate ghemurile istoriei şi mentalităţilor 

româneşti de la 1700 la 2000" (Mihăilescu, 2004, p. 13). Evident, literatura a jucat un 
rol esenţial în acest amplu proces al reconstrucţiei trecutului. În descendenţa contribu
ţiilor majore la ceea ce a fost numit în ultimele decenii "studii ale memoriei" ( 

) , care insistă asupra interdependenţelor complexe dintre amintirile individuale 
şi structurile sociale (Pierre Nora, Aleida şi Jan Assmann, Astrid Erll), articolul de faţă 
analizează rolul literaturii din România postrevoluţionară în modelarea trecutului şi în 
dezbaterea prezentului. Fără a-şi propune un demers exhaustiv şi fără a pretinde că 
acoperă întreaga literatură valoroasă din intervalul vizat, capitolul de faţă va privilegia -
prin specificul premiselor teoretice precizate - acele opere literare în care imaginarul 
traumei şi al memoriei angajează dinamica dintre subiectivitate şi contextul istoric. 
Imaginarul traumei presupune o permanentă reactualizare a memoriei şi studierea atentă 
a raporturilor dintre evenimentul concret şi impactul său asupra conştiinţei individuale 
sau colective ; de aceea, cele două tipuri de bazine semantice se află într-o interdepen
denţă permanentă. 

Schimbarea semnificativă de paradigmă literară s-a petrecut în jurul anilor 2000, 
odată cu apariţia unei noi generaţii de scriitori. Această apariţie a echivalat cu o adevărată 
renaştere a instituţiei literaturii, după un deceniu de criză discemabilă la mai multe 
niveluri. Din punct de vedere social-politic, relevanţa literaturii a început să scadă imediat 
după căderea regimului comunist. Devenită inutilă ca instrument de propagandă, litera
tura a fost nevoită să-şi redefinească statutul în societate. Este şi motivul pentru care un 
număr considerabil de scriitori se dedică, în primii ani de după 1990, activităţii 

publicistice în detrimentul celei literare. În plus, ideologia "autonomiei esteticului", 
care plasa literatura pe un piedestal, şi-a pierdut relevanţa. Nevoia acută de adevăr, de 
realitate şi de dezbatere etică, după patru decenii în care acestea fuseseră grav compro
mise de discursul propagandistic, a intrat în coliziune directă cu noţiunea de literatură, 
privită prin excelenţă drept simulacru. Suspiciunea faţă de literatură, văzută imediat 
după 1990 ca un discurs care pactizase cu ideologia totalitaristă, este evidentă în 
proliferarea compensativă a genurilor memorialistice. Blocajul social-politic, dublat de 
cel creator, au lăsat, pentru un deceniu, impresia că instituţia literaturii se află într-un 
impas cronic. De aceea s-a şi vorbit despre generaţia apărută în jurul anilor 2000 ca 
despre "o generaţie aşteptată", capabilă nu doar să modifice formula literară, aşa cum 
se întâmplase cu generaţiile anterioare, ci să resusciteze însăşi instituţia literaturii. 
„Psihologic vorbind, a existat, îndată după '90, o nerăbdare generală pentru ivirea unei 
noi generaţii" (Cistelecan, 2009, p. 25). 
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voarea experimentului textualist (Mincu, 2007, p. 14).

TRAUMĂ ŞI MEMORIE ÎN LITERATURA ROMÂNĂ POSTDECEMBRISTĂ 

Reprezentări ale traumei în poezie 

Prin conceptul de traumă se înţelege, pornind de la Michelle Balaev, "răspunsul emoţio
nal al individului la un eveniment copleşitor care dislocă reprezentările anterioare ale 
percepţiei sinelui şi standardele prin care individul evaluează societatea" (Balaev, 2008, 
p. 150). Articolul de faţă nu îşi propune un studiu psihanalitic care să releve lanţul 
determinist de consecinţe dintre evenimentul istoric, psihologia artistului şi textul operei 
literare, ci o analiză imagologică menită să pună în evidenţă deopotrivă modalităţile de 
reprezentare a traumei şi limbajul specific acestora. În cadrul teoriilor traumei, relaţia 
dintre evenimentul propriu-zis şi conştiinţă nu e nici liniară, nici predictibilă, întrucât, 
mai degrabă decât să reactualizeze cu fidelitate un fapt istoric disruptiv, literatura nu face 
decât să-l recreeze sub forme imperfecte, greu recognoscibile, în permanentă metamorfoză. 

Dintre genurile literare ale anilor 2000, poezia a cristalizat cel mai repede noua 
formă de sensibilitate. De altfel, de numele poeţilor se leagă majoritatea manifestelor. 
Imaginarul traumei se întrevede încă din actul de naştere al noului val de scriitori, 
,,Manifestul fracturist" ( , nr. 2-3, 2001, pp. 83-85) al lui Marius Ianuş (n. 1975) 
şi Dumitru Crudu (n. 1968). Eseul, publicat în prima versiune încă din 1998, anunţa, 
cu o violenţă de discurs demnă de scrierile avangardiste (,,Fracturismul nu va omorî pe 
nimeni dacă nu e necesar"), ruptura radicală faţă de tot ce înseamnă : dacă 
la nivel politic "fracturiştii" se declară anarhişti, din unghi literar este evidentă polemica 
la adresa postmodernismului şi a textualismului, conceptele-cheie ale scriitorilor din 
generaţia '80. În locul unei literaturi rafinate şi livreşti, care miza pe jocul intertextual 
şi pe continuumul firesc dintre biografie şi cultură, "fracturiştii" propun un program 
radical autenticist, care exclude orice formă de mediere culturală. Fracturismul e 
„curentul celor care există aşa cum scriu". Sintagma care conferă unitate programului 
autenticist radical e, în direcţia aceluiaşi imaginar puternic conotat psihologic, cea de 
„capcană existenţială", a cărei premisă rezidă în faptul că „un poet nu trebuie să lucreze 
doar la nivelul tehnicilor de scriitură, ci, în primul rând, la perfecţionarea (legăturii) 
cu stările psihice/sufleteşti, în sensul intensităţii trăirii şi capacităţii de receptare a lor". 
Din teoria capcanei existenţiale derivă, în fond, cele trei exigente de poetică ale literaturii 
fracturiste : anularea distanţei dintre persoana şi scriitorului, ca formă de 
„biografism în stare nudă" (Benga, 2016, p. 33), soldată cu denunţarea oricărui pact 
ficţional specific literaturii ; favorizarea experimentului psihologic-existenţial în dauna 
perfecţionării mijloacelor de expresie şi privilegierea contextului social-politic în defa-

Nu doar "fracturile" semnalate de Marius Ianuş - deopotrivă la nivel social, politic 
şi literar - vorbesc indirect despre imaginarul traumatic al scriitorilor afirmaţi în jurul 
anilor 2000, ci şi portretul de grup alcătuit de Claudiu Komartin: 

trebuie arătat că o generaţie mai este şi rezultatul unor fapte istorice, cu mutaţii sociopolitice 
precise. În cazul generaţiei noastre, faptul istoric de seamă, care şi-a pus pecetea pe formarea 
şi psihologia componenţilor săi, este, rară îndoială, revoluţia din 1989, moment de o 
însemnătate la fel de mare, cel puţin în plan simbolic, precum momentele 1848, 1877, 
1907 sau 1947. Generaţia revoluţiei este o generaţie cu o copilărie şi o adolescenţă 
brutalizate, subîntinse între ultimii ani - cei mai grei şi mai nenorociţi - ai regimului 



380 IMAGINAR LITERAR
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anilor 2000.

ceauşist şi anii de tranziţie cenuşie, cu marile speranţe înşelate şi sensurile eroice ale 
revoluţiei deturnate în confuzia produsă de mineriade şi de acapararea puterii de foştii 

nomenclaturişti din linia a doua. E vorba, o ştim cu toţii, de o generaţie mai degrabă 
posomorâtă, revanşardă, gravă, deprinsă cu asprimea vremii, pe jumătate mutilată, risipită 
în zbateri inutile, căutând, poate tocmai de aceea, lumina, redescoperirea plenitudinii 
esenţiale a lumii (Claudiu Komartin, ,,În chestiunea tinerei generaţii", în 
februarie 2005). 

Poezia anilor 2000 vizează deconstruirea complexelor comunitare postrevoluţionare, 
fie că e vorba de mitul identitar autohton, gonflat anterior de spiritul protocronist, sau 
de mirajul occidentalist. Poemul cel mai reprezentativ din punctul de vedere al traumei 
comunitare este „Manifestul anarhist" (2000) al lui Marius Ianuş. Textul este conceput 
programatic în siajul liricii lui Allen Ginsberg şi pune în pagină o poezie a stărilor 
psihice extreme şi a paroxismelor experienţei. Dominant e limbajul rupturilor conştiinţei 
(,,isteriile mele", ,,muşc", ,,scriu textul care vă va distruge psihic", ,,maică-mea se strică 
de cap", ,,minţile mele nu sunt întregi") şi al sexualităţii violente sau provocatoare 
politic: se practică „dragostea cu venele deschise" şi se tematizează diferite tipuri de 
,, viol", ,,sodomie", ,,masturbare" în public etc. Conţinutul anarhist derivă din decon
structia oricărei forme de autoritate : în acord cu manifestul fracturist anterior, pasaje 
întregi atacă orânduirea capitalistă (,,Capitalismul e o felaţie pe stradă") şi societatea 
de consum (,,Ei te fac să cumperi cocacola pe stradă!"), când nu sunt îndreptate 
împotriva structurilor sociale în general, cu logica lor opresivă (,,Ei vor să te distrugă 
pe stradă ! / Vor să te facă Ei/ şi să discuţi politicacorect la televizor ! "). Doar că în 
relieful acestei separări a eului de lume se întrevede un pregnant imaginar al traumei : 
subiectul care denunţă realitatea într-un limbaj ce frizează scatologicul e, la rândul său, 
o victimă care reclamă leziuni grave ale demnităţii umane: ,,Simt că înnebunesc, 
România/ Încep să pierd controlul între lumea interiorităţii/ şi exterior, România/ Aş fi 
fost un poet al interiorului/ dacă aş fi avut ce mânca, România". Cu toată încărcătura 
ideologică a scriiturii, totuşi fracturiştii nu practică o formulă didactică, specifică poeziei 
angajate a secolului al XIX-lea, ci un discurs interiorizat, în care eul intim ultragiat de 
Răul generalizat al tranziţiei reacţionează printr-un discurs-invectivă, consacrat în poezia 
românească de Geo Bogza. ,,Biografismul agresiv, de o autenticitate impudică, neîm
blânzită prin livresc" (Iovănel, 2017a, p. 155), radical diferit de cel optzecist, poate fi 
considerat drept simptom al protestului social-politic. Expunerea publică a propriilor 
vulnerabilităţi sexuale sau psihice, dar şi plasarea poetului în postura de declasat social 
configurează amestecul de confesiune nudă şi angajare specific poeţilor formaţi în jurul 

Compus din două fragmente distincte, dar care comunică subteran (,,Pe stradă" şi 
„România"), textul lui Ianuş este, la o privire mai atentă, un antipoem patriotic. Dintr-o 
icoană protectoare şi pură, specifică poeziei didactice a secolului al XIX-lea, imaginea 
patriei e răsturnată - gratie unui discurs alegoric de o naivitate mimată- într-o feminitate 
uşuratică. ,,Patria-mamă" nu mai veghează la destinul comunităţii, ci devine responsabilă 
de lipsa de orizont social şi moral al „fiilor" ei. Poetul însuşi se ilustrează în postura 
unui „copil etern şi cretin", expulzat cu forţa din pântecele unei mame iresponsabile, 
care abandonează generaţii întregi de progenituri: ,,Ce-ai tăcut cu mama/ O să-mi faci 
şi mie". De aceea, loviturile sub centură la adresa României sunt concepute nu ca un 
afront, ci ca manifestări de reacţie disperată ale celui care a experimentat drama 
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abandonului total. ,,Copilul părăsit", ,,orfanul", ,, vagabondul", de-localizat şi lipsit de 
identitate socială (,,n-am loc nicăieri/ nici în mine"), reprezintă, de altfel, câteva dintre 
cele mai frecvente ipostaze din imaginarul poeziei recente. Cel mai omogen volum al 

Ursul din containăr - un film cu mine (2002), ilustrează, de altfel, o asumare 
radicală a acestei poziţii marginale, deopotrivă vulnerabile şi revoltate. Personajul 
autoipostaziat în alteritatea comunitară absolută este o victimă încolţită din toate părţile 
de neajunsurile sociale, într-un tablou postapocaliptic, în care frica se împleteşte cu 
paranoia, realitatea cu coşmarul, instinctul primar cu revelaţiile abstracte. La un prim 

Ursul din containăr expune rătăcirea unui poet-vagabond, care reface traseul 
Bucureşti-Braşov în căutare de mâncare şi bani; în substrat însă, volumul pune în scenă 
epopeea fabuloasă a mizeriei tranziţiei româneşti, plasată într-un decor de sfârşit de 
lume, populat de personaje neverosimile. 

Imaginarul rupturilor deopotrivă comunitare şi biografice proliferează la trecerea 
dintre milenii, îmbrăcând reprezentări diferite. Volumele Elenei Vlădăreanu (n. 1981), 

(2003) şi europa. zece cântece funerare (2005) sunt şi ele simptomatice pentru 
raporturile subtile dintre dramele individuale şi multiplele fracturi ale corpului social. 
Traume personale (avortul, moartea unui membru al familiei) sunt proiectate pe ecranul 
mai amplu al neajunsurilor societăţii româneşti şi chiar europene. Comunitatea reprezen
tativă aici este alcătuită din 

vinovaţi de a ne fi născut între două secole 
între o coadă la carne 
şi una la ouă 
de crăciun nouă ni s-au arătat oameni făcuţi zob în direct 
am crescut în burta câinelui 

s-a îndopat cu creier proaspăt 

(,,românia. fin de siecle", 2005) 

Şi dacă a fi traumatizat echivalează cu „a fi posedat de o imagine sau de un eveniment" 
(Caruth, 1995, p. 5), se poate spune că universul poeziei douămiiste poartă cu sine, 
într-un lanţ anamorfotic nesfârşit, cele trei contexte istorice la care trimit versurile Elenei 
Vlădăreanu : lipsa de orizont a ultimilor ani ai comunismului, carnagiul din zilele Revo
luţiei şi deziluzia anilor 1990. Ideea de „europa" e denunţată la rândul ei ca o formă 
de ipocrizie socială, adânc contrastantă fată de realităţile româneşti postrevoluţionare. 
Dacă România e departe de a reprezenta patria menită să ofere stabilitate identitară, 
Europa reprezintă şi ea un construct nu mai puţin alienant : semnele sale înşelătoare 
sunt denunţate în oximoronicul „ vals vienez" detectat în mirosul de ars al porcilor 
sacrificaţi de români în ajunul Crăciunului, în şampoanele „din băile hotelurilor tale, 
europa" care imită parfumul „apei de colonie mărgăritar" sau în promisiunea bunăstării 
consumeriste : ,, te aştept în patria mea/ te voi lua de mână şi îţi voi arăta/ oamenii 
bucurându-se de promoţiile/ de la mcdonald's şi de la mini prix" (,,a treia scrisoare 
către nikos", 2005). 

O „monografie" complexă a nevrozelor comunitare e de regăsit în volumul 
(2003) al Ruxandrei Novac (n. 1980). Pe fondul unor metafore cărtăresciene resemantizate 
în negativ (,,Bucureştiul se deschide ca uriaşă floare sifilitică"), poeta imaginează un 
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mediu apocaliptic, în care un psihism virusat şi un orizont social lipsit de orice perspectivă 
se determină şi se alimentează reciproc. Într-un imaginar întunecat deloc străin expre
sionismului şi o retorică violentă vecină cu avangardismul, poeta se face purtătoarea de 
cuvânt - dominante un "noi" ameninţător - a unei generaţii „nekro", o generaţie de 
spectre postidentitare. Nu există trimiteri propriu-zise la contextul tranziţiei ("aerul ţării 
noastre estice", vestul unde "totul e bine", "cimitirul de maşini", ,,ţigările scumpe" 
doar bântuie discursul din ), însă poezia Ruxandrei Novac sintetizează portretul 
moral al unei comunităţi ulcerate. Volumul, a cărui expresivitate e imposibil de redus 
la abstracţii, pare o mărturisire din mijlocul dezastrului, o confesiune a supravieţuitorilor 
după un atac atomic. ,,Copiii mileniului trei" sunt cei cu sensibilitatea excitată paroxistic, 
"cu carnea tristă, deşi încă tânără", "ultimii născuţi într-un oraş putred şi greu", captivi 
ai aceluiaşi vis „sacadat/ al unei mizerii fără sfârşit". 

Problematizarea fracturilor identitare e recurentă şi în poezia lui Dan Sociu (n. 1978), 
chiar în absenta unui discurs cu mize social-politice imediate. Unul dintre cei mai lipsiţi 
de (auto)iluzii poeţi contemporani, Dan Sociu se remarcă prin capacitatea de a identifica, 
fără a ridica la rang de simbol, straniile coincidente ale realului sau contradicţiile propriei 
biografii. Imaginarul său poate fi descris ca o deposedare în cercuri concentrice de orice 
formă de stabilitate identitară : personajul care se confesează în cântece excesive 
(2005) - şi care denunţă permanent dihotomia clasică persoană biografică/ 
scripturală - se recomandă drept o nonidentitate socială, declasată şi marginală : 

Ficatul meu obscen mă face de râs 
în faţa imagistei blonde de la Urgenţe 
Maică-mii, care pălăvrăgeşte cu ea despre salarii şi 
asigurări medicale, 
îi e ruşine de ficatul meu. 
Îi e ruşine că nu lucrez nicăieri, 
că nu am asigurare 
Sunt nimeni 

Fără a părea că străbate vreodată suprafaţa lucrurilor (poetul e reprezentativ pentru 
o stilistică realistă şi minimalistă), "vocea" din cântece excesive (2005) construieşte, 
totuşi, un ethos al ratării şi al blazării în toată complexitatea lui. "Banalitatea" poemelor 
şi "simplitatea" lor programatică reprezintă modalităţi de a degonfla forme de mistificare 
deopotrivă literară şi existenţială (de aici şi nota de frondă implicită a poeziei lui Sociu). 
Ştiinţa construcţiei în relief, a decupajului biografic percutant şi a contragerii semnifica
tive sunt de regăsit şi în poemele care semnalează abisul dintre societatea românească -
o societate a corupţiei generalizate, în care "am devenit bărbat când am dat prima mea 
şpagă" - şi mirajul european. Hainele second-hand, care suprapun, doar pentru a semnala 
contrastul flagrant, destinele primilor posesori cu cele ale esticilor, prilejuiesc o meditaţie 
cu privire la statutul periferic al României, devenită spaţiu rezidual al lumii civilizate : 
"Diseară, când ea îmi va spăla pantalonii,/ primul lor proprietar/ se va îndopa cu 
energizante,/ va coborî pe străzile Berlinului/ şi/ va dansa". 

Fără ca decembrie '89 sau tranziţia - evenimentele-reper ale biografiilor primei 
generaţii afirmate după Revoluţie - să fie tematizate ca atare (,,experienţele traumatice 
sunt într-o anumită măsură nereprezentabile datorită incapacităţii creierului, ca purtător 

ognitive, de a codifica şi a procesa evenimentul" - Caruth, 1996, p. 17), 
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problematicile cele mai importante ale tranziţiei româneşti, cu promisiunile şi deziluziile 
ei, sunt prezente în forme oblice în poezia din jurul anului 2000. Mizeria, marginalitatea 
socială, ipocrizia consumerismului, lipsa mijloacelor materiale elementare şi a perspecti
vei unei vieţi decente nu sunt doar teme cu încărcătură civică, aşa cum ar părea la prima 
vedere, ci traume care afectează conştiinţa. De aceea, poezia cotidiană cu accente politice 
din cărţile lui Marius Ianuş, Dan Sociu, Ruxandra Novac sau Elena Vlădăreanu este 
consonantă cu formula vizionară şi interiorizată a lui Ştefan Manasia (n. 1977), Radu 
Vancu (n. 1978), Claudiu Komartin (n. 1983), Teodora Coman (n. 1976), Rita Chirian 
(n. 1982), Dan Coman (n. 1975) sau Teodor Dună (n. 1981). În cazul poeţilor din 
direcţia aşa-zis expresionistă, evenimentul traumatic se manifestă cel mai adesea prin 
figurile dublului. Alteritatea nu mai e resimţită însă, pe urmele lui Rimbaud, ca o 
abstracţie, ci ca o prezenţă materială care parazitează corpul poetului: o „cârtită galbenă 
care creşte înlăuntrul gâtului" la Dan Coman (Anul cârti/ei galbene, 2003), ,,o fiară ce 
plânge în mine", o coropişniţă roşie „care se zbate sub pleoapă", în poezia lui Claudiu 
Komartin (Păpuşarul şi alte insomnii (2006) culminând 

Frânghia înflorită (2010), experienţe biografice disruptive precum sinuciderea tatălui 
sau excesul de alcool sunt drapate de Radu Vancu într-o retorică estetizată care, mai 
degrabă decât să le atenueze semnificaţia, nu face decât să le denunţe. Poezia lui Ştefan 
Manasia nu e încadrabilă într-o tipologie stilistică unică sau subsumabilă imaginarului 
traumei, însă, începând cu (2011) - ciclul -, ea devine 
tot mai predispusă la semnalarea discontinuităţilor dintre lumea colonizatorului şi cea a 
colonizatului, dintre imaginarul centralului şi cel al marginalului. O simplă contemplare 
a cotidianului metropolei îi prilejuieşte poetului semnalarea fracturilor corpului social : 

Tumora asediază creierul oraşului lent. 
Şi oraşul supurează bitum, betoane. 
Tumora a anesteziat nările : 
stratosfera de smog şi osânză 

poate acum avansa liniştită. 

dar tot mi-e silă de atâţia satrapi 
şi de impozitarea pensiilor. 

Între direcţia „minimalist-mizerabilistă", îndreptată spre cotidianul traumatizant, şi 
cea „expresionistă", aplecată asupra dramelor subiectivităţii, se construieşte un imaginar 
coerent, care are în centru un personaj hărţuit de răul social şi care răspunde, de aceea, 
printr-o ripostă discursivă pe măsură. Violenta de imaginar a poeţilor anilor 2000, 
adeseori remarcată de receptarea critică, îşi are originea într-o formă de exasperare şi 
într-un instinct primar de apărare. Din această ecuaţie provine alăturarea paradoxală dintre 
agresivitate şi masochism, dintre protestul comunitar şi flagelarea sinelui. Neputinţa şi 
abulia, criza comunicării, singurătatea cotidiană, vinovăţia şi spaima, nevroza, setea de 
răzbunare îndreptată împotriva unui sistem corupt sunt doar câteva dintre obsesiile tine
rilor poeţi. Faţă de generaţiile anterioare, lipsesc aproape cu totul reprezentările iubirii 
(simplă interfaţă a nevrozei sau a sexualităţii afişate politic), toposul literaturii (consi
derată complice la diversele modalităţi de manipulare), precum şi orice formă de 
construct utopic compensativ. Ca pentru precursorul Bogza, ,,scrisul nu e căutarea de 
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a ajunge într-o lume pe care am năzui-o, ci trebuinţa implacabilă de a evada din alta 
care ne exasperează" (Geo Bogza, ,,Exasperarea creatoare", în Via/a imediată 

Imaginarul interstiţial al prozei şi gestionarea 
memoriei recente 

Mai mult decât poezia, care practică un discurs ambiguu şi disruptiv prin definiţie, 
începând cu anii 2000 proza a funcţionat ca un limbaj al contramemoriei, care a încercat 
să atenueze fracturile provocate de schimbările radicale de paradigmă social-politică. 
Prima decadă postrevoluţionară fusese preocupată, în mod firesc, de reprezentarea abe
raţiilor şi traumelor comunismului. Procesul a ceea ce s-a numit în climatul german 
post-Holocaust (,,reconcilierea cu trecutul") debutase, firesc, 
cu emergenta memoriei traumei, exprimată în confesiuni care denunţau brutalitatea 
regimului comunist. În absenţa unor astfel de mărturii în timpul comunismului (cenzura 
severă împiedicase dezvoltarea unei culturi a samizdatului în România, iar memoria 
exilului este mai degrabă săracă), volumele unor autori precum Lena Constante 
(1909-2005), Nicolae Steinhardt (1912-1989), Ion Ioanid (1926-2003), Paul Goma 
(1935-2020), Petre Pandrea (1904-1968) sau Oana Orlea (1936-2014) devin fundamentale 
pentru reconstruirea istoriei recente. Fie că apelează la convenţia ficţiunii, precum 
volumele lui Paul Goma, sau îşi mărturisesc deschis apartenenţa la genul memorialistic, 
ca în cazul celorlalţi autori enumeraţi mai sus, astfel de cărţi au mize testimoniale şi 
reparatoare. Formula „realismului documentar", prin care James E. Young numeşte 
majoritatea literaturii Holocaustului, are acoperire şi cu privire la memorialistica reclu
ziunii de după 1990, prin încercarea vădită a fiecărui scriitor de a adopta o retorică 
denudată, pe cât posibil, de orice efect stilistic. Două sunt strategiile centrale de a trata 
trauma carcerală în scris, conform contradicţiei expuse de Young: ,,Evenimentele 
violente - percepute ca aberaţii sau rupturi în continuumul cultural - reclamă nararea, 
reintegrarea în tradiţii şi structuri pe care, altfel, le sfidează. În acelaşi timp însă, pare 
să existe un impuls paralel şi contradictoriu al scriitorilor de a prezerva în inima naraţiunii 
tocmai acea discontinuitate care asigură evenimentelor caracterul lor violent, acea discon
tinuitate neutralizată de cele mai multe ori de forma narativă" (Young, 1987, p. 404). 
Simptomatice pentru încercarea de a narativiza trauma, reintegrând-o astfel în circuitul 
coerent al memoriei, sunt atât romanele lui Paul Goma, ,,fără cosmetica suferinţei" 
(Cesereanu, 1998, p. 74), cât şi memorialistica lui Ion Ioanid. Închisoarea noastră cea 

(1991) este o dare de seamă cvasimonografică asupra sistemului carceral 
românesc, comparată adesea, din unghiul exhaustivităţii surprinderii mediilor, a tipolo
giilor umane, dar şi a dramatismului anecdotic, cu . În schimb, măr
turiile Lenei Constante sau ale lui Nicolae Steinhardt, ilustrând fiecare un proces de 
asceză - prin artă, respectiv prin religie-, au în vedere retorici disruptive, 
cu refuzul de încadrare a traumei într-o logică narativă domesticizantă. La Steinhardt, 
materialul autobiografice fragmentat de „tehnica flash-ului şi a fragmentului" (Cordoş, 
2007, p. 482), în timp ce Lena Constante teoretizează deschis imposibilitatea de a nara 
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("Cum aş putea spune durerea?") şi îşi concepe confesiunea ca pe o succesiune de 3000 
de zile neasimilabile unui întreg. Adesea, decalajul dintre experienţa trăită şi cea narată 
e denunţat de memorialistă prin intermediul unor notaţii aparent banale : "zece pagini 
pentru douăzeci de zile de tortură". Indiferent de convenţiile angajate în redarea cât mai 
fidelă a atrocităţilor totalitarismului, memorialistica recluziunii a contribuit în mod 
decisiv la configurarea unei viziuni polarizate asupra trecutului recent. 

În acelaşi timp, cele mai vizibile organizaţii ale anilor 1990, Grupul pentru Dialog 
Social şi Alianţa Civică, iniţiate de personalităţi notabile ale intelighenţiei româneşti 
(Gabriel Liiceanu, Andrei Pleşu, Gabriela Adameşteanu, Ana Blandiana, Vladimir 
Tismăneanu), au devenit purtătoare de cuvânt ale condamnării trecutului comunist şi 
s-au erijat în instituţii centrale de arhivare a moştenirii socialismului şi de interpretare 
a acesteia. Într-o lucrare care tratează problema structurii simbolice a memoriei după 
Revoluţie, Cristina şi Dragoş Petrescu semnalează contradicţia dintre proiectul de arhivare 
anticomunist - echivalat aproape fără rest cu dezvoltarea democraţiei - şi rezultatul său 
reificat, constând în muzeificarea trecutului recent şi în retragerea lui de pe agenda 
dezbaterilor publice. Cei doi autori atrag atenţia asupra faptului că o asemenea abordare, 
centralizată şi instituţionalizată, a „memoriei comunismului" (proiectul anticomunist 
transpare şi în Raportul comisiei prezidenţiale din 2006) scapă din vedere tocmai dreptul 
la memorie individuală al populaţiei pentru care etapa comunistă n-a reprezentat o ruptură 
în istoria României şi care nu echivalează întreaga experienţă de cinci decenii cu un 
discurs al represiunii. De aceea, discursul anticomunist fără nuanţe ameninţa să devină 
,,o reprezentare hegemonică colectivă" (Petrescu şi Petrescu, 2014, pp. 67-68). 

În schimb, anii 2000 iniţiază dacă nu o reconciliere, măcar o diversificare a raportă
rilor la trecutul recent, sub forma protejată a ficţiunii. În primul demers de proporţii 
care are meritul de a aclimatiza cadrul teoretic al la câmpul ideilor 
româneşti postrevoluţionare, Andreea Mironescu atrage atenţia asupra "evitării transfor
mării memoriei în ideologie" prin luarea în calcul a literaturii ca discurs „aparent 
marginal" al sferei sociale (2015, p. 54). În descendenţa istoriografiei revizioniste a lui 

poate fi înţeles astfel ca strategie de recuperare 
a trecutului scăpat din vedere de naraţiunile devenite oficiale la un moment dat (1977). 
Chiar dacă nu construieşte o viziune normativă sau integrală asupra trecutului, rolul 
literaturii în circuitul social rezidă într-un număr de „privilegii ficţionale" (Niinning, 
2010, p. 239) care permit ieşirea la suprafaţă a unor conţinuturi imposibil de proferat 
în alte tipuri de discursuri. O parte considerabilă a prozelor responsabile de reflectarea 
trecerii dinspre „lumea veche" spre „lumea nouă" este preocupată de a remodela trecutul 
recent şi de a înscena ceea ce Astrid Erll numeşte "pluriperspectivism mnemonic" (2011, 
p. 151). Pactul ficţional presupune o serie de strategii care îi permit autorului să ros
tească - sub deghizamentul personajelor sale - conţinuturi ce contrazic opinia publică 
dominantă. Mai mult, ambiguitatea inerentă textului literar, care sfidează noţiuni precum 
adevărul sau realitatea, este benefică procesului de reconstrucţie a memoriei în cazul 
coexistenţei unor versiuni conflictuale asupra trecutului. Literatura reprezintă un mediu 
specific de modelare şi de negociere a memoriei datorită capacităţii sale de a postula 
simultan semnificaţii social-politice multiple. În cadrul teoriei romanului, M. Bahtin 
fusese, de altfel, primul care a insistat asupra naturii dialogice a ficţiunii. 

celebrează romanul polifonic ca un tip de discurs care permite 
expresia necenzurată a unei pluralităţi de conştiinţe cu drepturi egale, fiecare reprezentând 
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o lume autonomă (Bahtin, 1970). De fapt, emergenţa simultană a romanului şi a siste
mului democratic modem a fost subliniată de o serie importantă de critici şi teoreticieni, 
de la Bahtin la Jacques Ranciere, care consideră că romanescul este în mod particular 
responsabil pentru dispariţia ierarhiilor clasice ale reprezentării şi pentru naşterea 
regimului estetic al artei (Ranciere, 2000b). Contribuţii mai recente privesc romanul nu 
doar ca pe o formă care reflectă valorile democratice, ci ca pe un „ teatru unde se testează 
şi se renegociază constant contractele comunitare" (Wolf, 2003). 

Odată ce nevoia de adevăr sau de confesiune memorialistică a ajuns la saturaţie, 
literatura de imaginaţie începe să capete din nou pregnanţă. Spre deosebire de poeţi, 
care preferă strigătul iraţional de protest la adresa unei realităţi haotice, prozatorii 
contemporani se recomandă drept „artişti ai memoriei recente" (Cordoş, 2012, p. 132), 
preocupaţi de metamorfozele suferite de societatea românească la trecerea dinspre un 
sistem totalitar înspre unul liber. Romane precum (2005) de Florina 

Băiuţeii (2006) de Filip Florian (n. 1968) şi Matei Florian (n. 1979), 
Sunt o babă comunistă! (2007) de Dan Lungu (n. 1969), Noapte bună, copii! 
de Radu Pavel Gheo (n. 1969) sau autoficţiuni precum Născut în URSS (2006) de Vasile 
Emu (n. 1971) tematizează multiplele fracturi identitare accesând imaginarul interstiţiului 
dintre lumi, fie că e vorba de comunism versus postcomunism sau de realitatea românească 
(estică) versus Occident. ,,Nostalgia" faţă de cotidianul comunist, mirajul emigraţiei, 
posibilitatea accesului la dilemele trecutului recent după o perioadă îndelungată de 
mistificare generală sunt problematici centrale ale prozei anilor 2000, tratate în registre 
stilistice care parcurg toate nuanţele dintre umoristic şi tragic. 

În ciuda presiunii intelectuale ce deplânge absenţa ficţiunilor care să insiste asupra 
traumelor comunismului şi asupra condamnării fără drept de apel a lumii dispărute, în 
anii 2000 începe să apară aşadar o serie de volume care oferă reevaluări conciliante ale 
trecutului şi asumări democratice ale prezentului. O lume dispărută 
colectiv semnat de Paul Cernat, Ion Manolescu, Angelo Mitchievici şi Ioan Stanomir, 
nu vădeşte atitudini nostalgice, însă surprinde încercările adolescenţilor de evadare din 
constrângerile social-culturale ale totalitarismului prin lecturi occidentale dezideologizate 
sau prin accesul parţial la producţiile consumeriste (benzile desenate cu Pit). Tonul 
recuperator propriu-zis este dat de un volum colectiv care amestecă discursul ficţional 

(2004), apărut sub coordonarea lui 
Gabriel H. Decuble. Conceput în opoziţie directă faţă de volumul lui Stephane Courtois, 
Cartea neagră a comunismului ( 1997), el caută să restaureze o panoramă mai colorată 
a trecutului recent, descrisă de regulă în alb-negru de cercetători sau de memorialiştii 
traumei. În timp ce confesiunile unor autori incluşi în volum arată cu degetul injustiţiile 
şi aberaţiile sistemului, altele încearcă să resusciteze complexitatea neideologizată a 
existenţei de zi cu zi. Chiar sub un regim totalitar, observă Radu Pavel Gheo, se pot 
identifica îndeajuns de multe situaţii neafectate de ideologie. Însă ceea ce volumul iniţiază 
este o strategie a rememorării folosite de un număr important de opere de ficţiune preo
cupate de reevaluarea moştenirii comunismului : strategia plasării mărturiilor simpatetice 
cu privire la perioadă sub convenţia perspectivei narative infantile. Seria considerabilă 
a naraţiunilor care tratează trecutul recent prin ochii copiilor vorbeşte indirect despre 
internalizarea poziţiei traumatic anticomuniste care a dominat autoritar sfera publică în 
primul deceniu de după Revoluţie. 
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O astfel de democratizare a memoriei şi o diminuare a discursului traumei prin apelul 
la universul copilăriei pot fi identificate în romanul lui Matei Florian şi Filip Florian, 
Băiuţeii (2006). Prin intermediul dialogului ficţional dintre cei doi fraţi, cartea recon
struieşte universul feeric al copilăriei, care are meritul de atenua sau chiar de a inocenta 

ideologici consacraţi. Departe de a fi excluse din lumea de basm a copilăriei, 
situaţiile sau personajele politice devin părţi constitutive ale acesteia. Cei doi fraţi se 
joacă „de-a Ceauşescu şi Elena" sau ascultă Radio Europa Liberă pentru a-şi irita tatăl. 
Mai mult, naraţiunea descrie modul în care jocurile copilăriei reconstruiesc, la scară 
mică, conflictele majore ale lumii comuniste : 

Pătratul ăla cu nisip se transforma atunci, în absenţa divinităţilor, într-o patrie miniaturală 
cu războaie de independenţă, realizări măreţe şi fascişti hrăpăreţi. Fasciştii soseau întotdea
una de la nisiparele vecine, aruncau vorbe de ocară, insultau muncitorimea, pe toţi acei 
bravi săpători de galerii şi tunele, care trudeau prin forţa braţelor şi sudoarea frunţii pentru 
propăşirea, bunăstarea şi mândria colectivului. Orice gest (bunăoară acela de a păşi peste 
graniţa de cauciuc) era considerat ca o agresiune de tip imperialist, o încălcare a tratatelor 
de pace, o mănuşă aruncată în obrazul războinicilor, cărora nu le mai rămânea nimic de 
făcut decât să pună mâna pe arme şi să oprească hoarda invadatoare (pp. 145-146). 

Reprezentarea Războiului Rece ca joc copilăresc care se desfăşoară în curtea din spate 
a familiei subminează deopotrivă propaganda comunistă şi efectele ei asupra psihicului 
individual. Comunismul nu mai e reprezentat sub forma unei traume morale, într-un 
discurs paroxistic, ca în textele poeţilor, ci ca „o calmă imersiune în complexitatea memo
riei" (Terian, 2007, p. 10). 

Volumul care a provocat o serie largă de dezbateri în cultura română prin asumarea 
misiunii de a fisura „tirania memoriei" (în sintagma lui Pierre Nora) traumatice îi apar
ţine lui Vasile Emu. În Născut fn URSS, scriitorul născut pe teritoriul Ucrainei angajează 
o apologie a fostului imperiu socialist, într-un discurs eterogen, care amestecă ficţiunea 
cu autobiografia. Strategia de a transfera responsabilitatea afirmaţiilor politice asupra 
identităţii sale de copil devine centrală în confesiunea lui Emu. ,,Naratorul necreditabil" 
îşi ia libertatea de a vorbi în termeni flamboaianţi despre avantajele, ba chiar miracolele, 
vieţii cotidiene comuniste. Suspendarea programatică a credibilităţii, cel mai important 
mecanism al cărţii lui Vasile Emu, devine un instrument al deconstrucţiei logicii capi
talismului în numele lumii pierdute. Vocea inocentă a unui tânăr învăţăcel într-ale comu
nismului, pe care Emu o imită perfect, devine instrumentul principal al deconstrucţiei 
lumii noi în numele celei vechi. La adăpostul imaginaţiei copilului, neajunsurile de zi 
cu zi sunt interpretate pe dos, ca întâlniri miraculoase cu obiectele. Achiziţia unei perechi 
de bluejeans este descrisă în termenii unei epifanii, a unei stări de revelaţie de neatins 
odată cu căderea comunismului: societatea de consum, notează Emu într-o tonalitate 
doar pe jumătate serioasă, privează de o relaţie magică cu obiectele. 

E uşor de observat că alibiul vocii naive a copilului îi permite scriitorului să con
figureze imaginea unui Paradis pierdut, în care realitatea este permanent remodelată de 
ficţiune. Ideologia voit facilă şi difuză consacrată de cartea lui Emu marchează primii 
paşi spre marşandizarea comunismului în societatea de tranziţie românească. Prin 
expunerea masivă a „lucrurilor fermecate" care compuneau realitatea de zi cu zi a 
fostului regim (unele capitole par simple inventare de obiecte, cărţi sau filme), volumul 
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lui Emu capătă aspectul unei tarabe simbolice, care afişează toate produsele importante 
ale regimului sovietic. Simbolurile frecvente legate de copii sau de copilărie sunt 
simptomatice, în viziunea lui Boris Buden, pentru metabolismul imaginarului cultural 
al tranziţiilor postrevoluţionare. Mai mult decât internalizarea criticii produse de ideolo
gia anticomunistă sau de reducerea unor aspecte traumatice prin procesul infantilizării 
programatice, ele reflectă o formă de complex născută din comparaţia cu Vestul. În timp 
ce Occidentul este privit ca tărâmul democraţiei mature, Estul e teritoriul copiilor care 
aşteaptă să fie educaţi, instruiţi, ghidaţi permanent: "Infantilizarea represivă a socie
tăţilor care s-au eliberat de comunism reprezintă una dintre caracteristicile centrale ale 
aşa-numitei condiţii postcomuniste", privită „ca un proces de transformare a unei 
societăţi socialiste într-una democratică şi capitalistă" (Buden, 2010, p. 18). 

Nu e întâmplător, din perspectiva aceluiaşi imaginar, nici romanul Florinei Ilis, 
. În mod evident, construcţia preia unul dintre toposurile cele mai impor

tante ale lui decembrie '89, consacrat în spaţiul literaturii şi de jurnalul Florenţei Albu, 
Zidul martor, acela că Revoluţia a reprezentat, prin numărul mare de tineri participanţi, 
o adevărată „Cruciadă a copiilor". Pe de o parte, prozatoarea încearcă să transpună 
literal această realitate, însă, pe de altă parte, avem de a face cu o „licenţă ficţională" 
care dă seama de unghiul de refracţie al viziunii originale a prozatoarei : de data aceasta, 
tinerii revoluţionari sunt chiar copii aflaţi în pragul adolescenţei, când instinctele încep 
să colcăie, deturnând orice miză abstractă a conştiinţei. De aceea „revoluţia" însăşi se 
rezumă, în imaginarul Florinei Ilis, la deturnarea unui tren în vacanţa de vară. Fără ca 
problematica revoluţiei să fie direct reflectată (romanul e mai degrabă o parabolă cu 
sensuri suprapuse), totuşi aluziile la decembrie '89 sunt destul de evidente la mai multe 
etaje ale poveştii. Copiii se organizează în "fronturi ale salvării" în faţa agresiunilor de 
zi cu zi ale şcolii şi ale părinţilor, alcătuind lungi liste de revendicări. Bătrâna prezicătoare 
şi mama adoptivă a personajului central, un orfan, ,,copil al străzii" şi el, identifică 
"aceeaşi aliniere de cărţi... ca la rivoluţie". Dacă e o parodie la adresa Revoluţiei Române, 
cartea Florinei Ilis e mai degrabă o parodie amară, un roman al învălmăşelii instinctelor 
şi al aşteptărilor înşelate. Sub conducerea cvasitiranică a lui Calman, "copiii revoluţio
nari" devin fie victime, fie mici agresori şi sunt condamnaţi la o îmbătrânire prematură, 
în absenţa orizontului moral al maturizării fireşti. Pe măsură ce copiii preiau puterea, 
se instalează haosul, iar din aşa-zisa Revoluţie nu mai rămâne decât bomba mediatică. 
Romanul oferă şi una dintre cele mai importante reprezentări ale tranziţiei româneşti, 
aceea a trenului deturnat şi blocat între staţii. 

De altfel, imaginarul copilăriei reprezintă un barometru constant al traumelor tranzi
ţiei, devenind o adevărată obsesie a prozatorilor români. Figura "orfanului" ca personaj 
abandonat nu doar de părinti, ci de întreaga societate, este recurentă : Liliana Corobca 
(n. 1975) imaginează, în Kinderland (2013), situaţia extremă în care o fetiţă de 12 ani 
devine mamă pentru fraţii mai mici, în absenţa părinţilor emigraţi în Vest. Cu note de 
umor amestecat cu dramatism e înfăţişată lumea orfanilor tranziţiei în Feti/a care se juca 

(2014) a lui Dan Lungu: într-una dintre scenele simbolice ale romanului, 
copiii rămaşi acasă se împart în tabere de joacă conform ţărilor de adopţie ale părinţilor -
"italienii", "spaniolii", ,,germanii" etc. Nu doar emigraţia este responsabilă pentru 
imaginea României ca un imens orfelinat simbolic, ci şi paradoxala absenţă 
a populaţiei mature. Contextele sociale traumatizante ale finalului dictaturii ceauşiste şi 
ale primilor ani de democraţie, cu sărăcia şi haosul lor, contribuie la alienarea fundamentală 
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între generaţii, spune printre rânduri romanul Dianei Bădica, PărinJi 
decât un copil neglijat, Ioana, vocea centrală a romanului, se recomandă drept raisonneurul 
unei societăţi în derivă. 

Romanul românesc care tratează explicit relaţia dintre trauma comunismului, copilărie 
şi perioada tranziţiei, expunând în acelaşi timp raportul dintre Occident şi Est în percepţia 
colectivă de după 1990, este Noapte bună, copii! de Radu Pavel Gheo. Prin centrarea 
asupra unui grup de prieteni, urmăriţi din copilărie până în plină maturitate, prozatorul 
reface tabloul unui comunism retro, care se sustrage - cu câteva excepţii - ecuaţiei 

traumatice a primului val, nouăzecist, al memoriei colective. Chiar dacă cei patru copii 
trăiesc propriu-zis în realitatea gri a ultimului deceniu ceauşist, imaginaţia lor este una 
„globalizantă", prin contactul cu cultura de consum occidentală ; în ochii lor, aceasta 
din urmă reprezintă un „Dincolo" mereu dorit, accesibil doar în doze mici. Copiii 
locuiesc într-o localitate de la graniţa României cu Serbia, fapt care le facilitează accesul 
la realitatea compensativă a divertismentului occidental. Muzica pop, campionatul 
mondial de fotbal, ţigările şi filmele pornografice străine devin obiecte absolute ale 
dorinţei. Regimul Ceauşescu, sugerează cartea, a reprezentat un sistem închis doar din 
punctul de vedere al graniţelor statale ; în termeni de geografie spirituală, el a reprezentat 
un spaţiu al negocierilor fluide. 

Romanul nu doar deteritorializează comunismul, ci subminează, printr-o serie de 
strategii ironice, şi raporturile de putere dintre Vest şi Est. Dezbaterile de după 1990 
asupra dramelor comunismului au echivalat cu o opţiune occidentală fermă, care a văzut 
în democraţiile capitaliste utopia absolută a statelor proaspăt ieşite din comunism. Prin 
angajarea unor strategii narative contrapunctice, Radu Pavel Gheo satirizează deopotrivă 
lumea Estului şi pe cea a Vestului, asumându-şi o distanţare menită să pună în chestiune 
discursul traumei. În timp ce prima e descrisă ca un spaţiu al violenţei şi al corupţiei, 
America e privită ca un simbol al competiţiei dezumanizante pentru resurse. Doi dintre 
protagonişti emigrează, vânzându-şi, simbolic, sufletul pentru a accede la „ visul ameri
can". Episodul care descrie cel mai bine relaţiile coloniale dintre centru şi periferie este 
cel în care unui scriitor român tânăr - unul dintre copiii care n-au emigrat - i se acordă 
un grant de creaţie de către un investitor american. În schimbul sprijinului financiar, 
sponsorul îi cere să-şi modifice întreaga viziune asupra literaturii în acord cu regulile 
capitalismului. Dialogul de zece pagini dintre cei doi îl plasează pe american în rolul 
tatălui simbolic - care stăpâneşte normele democraţiei capitaliste -, reducând postura 
scriitorului la cea a copilului subordonat. Paul devine ilustrarea imaginii autocoloniale 
a „copiilor tranziţiei" descrişi în eseul lui Buden, o persoană pe cale de a internaliza 
relaţiile de putere dintre Vest şi Est. Procesul reeducării capitaliste, plasat într-o subtilă 
dialectică cu acela al creării „omului" nou, e un simptom al perspectivei plurale puse 
în act de romanul lui Radu Pavel Gheo. 

Un alt text preocupat fundamental de gestionarea memoriei şi a traumelor trecerii 
dinspre „lumea veche" înspre „cea nouă", dar şi a faliilor dintre ethosul estic şi cel 
occidental este romanul lui Dan Lungu, Sunt o babă comunistă ! . Relevanţa cărţii pentru 
dezbaterile publice este confirmată de numeroasele sale ediţii, traduceri şi de adaptarea 
cinematografică. Romanul surprinde povestea unei pensionare, Emilia Apostoae, care 
critică deschis societatea tranziţiei. Pas cu pas, ideile ei, expuse de narator într-o manieră 
comic-caricaturală, contrazic poziţiile anticomuniste forte : perioada democratizării post
revoluţionare încurajează corupţia morală şi consumerismul sălbatic, în timp ce regimul 
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şist e privit cu regret, ca o epocă a prosperităţii şi a solidarităţii umane. Naraţiunea 
lui Dan Lungu e simptomatică pentru heteroglossia specifică literarului prin evitarea 
simplificărilor ideologice. În ciuda tuşelor caricaturale groase, perspectiva "babei comu
niste" nu e nici aprobată, nici negată, ci angajată într-un dialog polifonic care vorbeşte 
indirect despre capacitatea romanului contemporan de a produce şi a negocia valori 
democratice. Autorul fragmentează destinul protagonistei, expunându-i diferitele straturi 
evolutive tocmai pentru a furniza o explicaţie ataşamentului la identitatea comunistă : 
pentru adolescent, industrializarea socialistă fusese echivalentă cu evitarea muncii grele 
la câmp, în timp ce pentru femeia adultă activitatea în fabrică a reprezentat o sursă de 
prosperitate materială şi convivialitate. Neafectată de atrocităţile regimului (Emilia era 
copil în timpul represiunilor staliniste din anii 1950), pensionara evaluează retrospectiv 
epoca drept benefică. 

Distribuţia inteligentă a prolepselor şi a analepselor, juxtapunerea diferitelor straturi 
ale memoriei şi mutarea perspectivelor dinspre o voce spre alta, cu propriile lor lumi, 
sunt tehnici narative menite să restaureze o pluralitate mnemonică şi o integrare a 
discursului traumatic rareori obţinute în spaţiul public. Universul ficţional din 
babă comunistă! devine o imensă scenă a dezbaterilor, în care poziţia „babei comuniste" 
se confruntă cu cea a fiicei. În cele două voci, prozatorul codifică atitudinile conflictuale 
vizavi de trecutul recent, cea progresistă şi cea nostalgică. Imparţialitatea strategiilor 
naratoriale împuterniceşte cele două personaje să se exprime alternativ, deconstruindu-le 
în acelaşi timp premisele, într-o tonalitate uşoară şi umoristică : Emilia este incapabilă 
să se adapteze noilor contexte sociale ( o sursă importantă a comicului de situaţie), în 
timp ce fiica ei, emigrată în Canada, e satirizată subtil pentru încercarea de a o convinge 
pe pensionară să voteze, împotriva voinţei ei, un partid anticomunist, orientat spre 
Occident. Oricât de echidistantă e dezbaterea înscenată de roman, devine evident că 
purtătoarea de cuvânt a textului - naratologul Vincent Jouve crede că şi într-un roman 
polifonic sistemul simpatiilor auctoriale poate fi stabilit prin (Jouve, 
2001) - este bătrâna nostalgică, nu fata care îi cere mamei să-şi nege experienţele şi 
să-şi abandoneze memoria personală. Pledoaria antidemocratică şi fără nuanţe pentru 
valorile occidentale e plasată în opoziţie cu procesul mnemonic multidirecţional activat 
în conştiinţa mamei : 

Făceam ce făceam şi mintea mi se întorcea în urmă, răsucind trecutul pe toate feţele. 
Părinţii, satul, călcatul tezicului, tanti Lucreţia şi nenea Andrei, căminul, Ţucu, întreprin
derea. Întâmplări. Cuvinte şi figuri. Alice. Dar nu veneau pe rând, una câte una, cuminţi 
ca nişte oi, ci curgeau învolburat, toate deodată. Toate voiau deopotrivă să le bag în seamă. 
Ca şi cum trecutul meu ar fi fost o hartă plină cu beculeţe care pâlpâiau simultan, ca o 
clasă de elevi silitori, în care ridicau toţi mâna să răspundă la lecţie" (pp. 112-113). 

Introspecţia de mai sus descrie metaforic "atitudinea nostalgică" nu ca pe o predis-
poziţie spre simplificare, ci ca pe o recunoaştere a naturii democratice a amintirilor 
(care se activează simultan la nivelul conştiinţei) şi a naturii complexe a realităţii înseşi. 
Romanul atrage atenţia nu doar asupra relaţiilor de putere implicite în procesul de 
reevaluare a trecutului recent - societatea românească postrevoluţionară decide cine are 
şi cine nu are dreptul de a depune mărturie cu privire la epoci revolute-, ci şi cu privire 
la natura convenţională a termenilor implicaţi în procesul de construcţie a memoriei. 
Populaţia dedicată fără rest occidentalismului, discursului progresist şi eradicării oricărei 
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forme reziduale a socialismului este cea care reinventează limbajul social acceptat al 
tranziţiei democratice. Dominic Boyer atrage atenţia asupra discursului nostalgiei ca un 
construct hegemonic vest-european: "Est-europeanul nostalgic (ca subiect unitar al unui 
limbaj omogen) este, în mare măsură, o necesitate ideologică a Europei Occidentale 
postcoloniale, o formă reprimată a dominaţiei fără de care libertatea şi autonomia 
simbolică a Occidentului n-ar fi posibile" (Boyer, 2010, p. 27). Ficţiunea lui Dan Lungu 
polemizează implicit cu accepţiunea nostalgiei ca atitudine unidirecţională, lipsită de 
reflexivitate şi antidemocratică. Romanul priveşte ironic extrapolarea postrevoluţionară 

asupra oricărei forme de disfuncţionalitate, sistemică sau indivi
duală: într-un episod aparent marginal, un băiat îi aplică tovarăşului de joacă apelativul 
„comunist", doar pentru că acesta din urmă refuză să-i împrumute bicicleta ... Conotaţia 
peiorativă ataşată unor cuvinte precum „babă" sau "nostalgic" atestă aceeaşi contaminare 
a vocabularului de limbajul traumatic al tranziţiei. 

Un capăt de serie în ficţiunile despre comunism este, într-un fel, romanul Laviniei 
Branişte (n. 1983), Sonia ridică mâna (2019), în măsura în care scoate complet din ecuaţie 
problematica nostalgiei în favoarea reconstrucţiei la rece a trecutului. Personajul-reflector, 
o femeie tânără, nu mai are experienţa directă a totalitarismului, însă încearcă să-i 
înţeleagă semnificaţiile deopotrivă prin apelul la istorii personale şi la instituţii oficiale. 
În timp ce primele sunt cu totul arbitrare - discuţiile cu familia despre o etapă sau alta 
a comunismului eşuează în umor involuntar-, ultimele sunt mai degrabă opace: ,,la 
CNSAS dosarele sunt la liber, teoretic, dar nu poţi să intri decât dacă eşti petent sau cer
cetător" (p. 16). Romanul abundă în formule şi expresii cu privire la blocarea accesului 
la istoria recentă: ,,trecutul pare a fi un nor de lună scărmănată, din care poţi să torci 
şi să tragi către tine exact ce fire vrei" (p. 19), "trecutul e un sac fără fund" (p. 22), 
„îngropat adânc şi nu poate fi dezgropat ca ceva întreg şi coerent, nu pot fi dezgropate 
decât cioburi foarte, foarte diferite" (p. 21). Reconstituirea trecutului devine tot mai 
difuză din cauza multiplelor lentile deformatoare : socialismul totalitarist devine fie 
subiect de senzaţionalism (privirea înapoi e prilejuită de lucrul la un film despre biografia 
Zoiei Ceauşescu), fie prilej de anecdote personale, fie obiect de consum. În ciuda stilului 
direct, care respinge arabescurile textuale şi inserţiile livreşti, romanul e o metanaraţiune 
cu privire la "imposibilitatea de a scrie despre comunism" şi - mai ales - cu privire la 
diseminarea incontrolabilă, imposibil de redus la o supranaraţiune oficială, a perspective-

Astfel, se poate spune că materialul literar postrevoluţionar - fie că a implicat strategii 
autoficţionale sau ficţionale - a reprezentat un vehicul important pentru reconstrucţia 
unei imagini plurale a trecutului recent şi pentru exorcizarea fracturilor identitare 
resimţite deopotrivă la nivel individual şi colectiv. În timp ce în discursul public 
dezbaterile cu privire la mutaţiile sociale şi semnificaţia lor au rămas inconsistente sau 
au fost confiscate în direcţia capitalului politic, literatura ca formă simbolică şi-a asumat 
misiunea de a expune o viziune plurală asupra trecutului. Mai mult, dacă "orice proces 
de reamintire presupune reconstrucţia trecutului cu date împrumutate din prezent" 
(Halbwachs, 1980, p. 68), cazul românesc demonstrează că literatura funcţionează ca o 
formă privilegiată de a pune în act natura democratică a formelor simbolice. Prin 
problematizarea constantă a fracturilor identitare, dar şi prin capacitatea de a oferi „ voce" 
unor actanţi sociali extrem de diverşi, fiecare cu dreptul său individual de construcţie 
retrospectivă a trecutului, literatura română postrevoluţionară reprezintă o modalitate 
cât se poate de concretă de refacere a câmpului democratic al ideilor. 


