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ARGUMENT…
Kommunismus-schmerz wie Erfahrung este o formulare pe care am încercat să o găsesc
tocmai pentru a sublinia unicitatea perspectivei asupra efectelor în literatură ale experienței
feminine din perioada totalitară și reacția literară individuală la metamorfozele lumii exterioare.
Și pentru că lucrarea de față abordează literatura scrisă de femei, am considerat necesar să ne
aplecăm și asupra studiilor de gen.
Vom vedea, dacă fiecare scriitor/ scriitoare nu doar „copiază” trecutul sau din trecut, ci îl
și reinterpretează sau îl rescrie, prin adaptarea unor texte/ experiențe preexistente, prin pastișarea
lor uneori ironică sau ambiguă, pentru că trecutul este acum revalorizat și nu se mai poate crea ca
odinioară, însă se pot relua aceleași subiecte, sub o nouă formă. Păstrând distanța de feminism și
fără a conduce tema către un discurs feminist, în peisajul actual al literaturii române nu există o
abordare fățișă a urmelor comunismului asupra scriitoarelor. Este binecunoscut faptul că acestea
percep altfel experiențele personale, aplică un alt filtru, astfel că lucrarea de față încearcă să
răspundă unei reale necesități în climatul literar românesc, neexistând până acum o abordare în
această direcție. S-a scris și se mai scrie despre „lunga noapte național-comunistă”, despre
urmele trecutului, despre trecut ca re-(dez)-umanizare sau despre scrisul ca formă de eliberare,
dar nu s-a încercat o punere în discuție a acestei chestiuni cât privește experiența comunismului
din perspectivă feminină și metamorfozele ei în climatul literar românesc.

1. GEOGRAFIA MEMORIEI
1.1.

Comunismul - o experiență revelatoare

Mecanism personal de găsire a sensurilor, un proces ce presupune, deopotrivă, experiențe
existențiale anterioare, reacții afective și trăiri personale, scrisul este instrumentul cel mai la
îndemână al celor care au trăit experiența comunistă pentru a se elibera din anestezia produsă de
acest regim asupra identității creatoare. Decodificarea umbrelor jungiene prin înfruntarea
trecutului constituie primul pas pentru depășirea blocajului, revenirea și reinventarea artistică a
scriitorilor după Decembrie 1989.
Fenomenologic, experiența interioară și exterioară a eului creator, în raport cu
specificitatea timpului ei, poate constitui punctul de plecare pentru un întreg câmp al existenței
umane, creând o nouă realitate – subiectivă, unică, survenită într-un și printr-un moment de
discontinuitate, de ruptură a istoriei de viață și a biograficului eului creator. Virgil Podoabă
vorbește pe larg despre funcția universal-creativă a experienței și de prezența ei la baza și în
geneza actului de creație, metamorfozele punctului la care se referă, amintindu-ne de poeticile
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bachelardiene, cea a reveriei și cea a spațiului. Asupra acestui tip de experiență ne-am aplecat și
noi, prin observarea metamorfozelor discursului epic feminin postdecembrist după ce geografia
memoriei a fost vizitată de aceste scriitoare. Fiind reliefate diferit, sub diverse forme, și în
funcție de impactul pe care l-a avut experiența comunistă, am numit spațiile vizitate de
prozatoare geografii ale memoriei trecutului. În plus, numai în intimitatea scrisului se pot
dezvălui adevăratele trăiri, spaime, gânduri, răspunsuri care definesc individul ca existență
umană independentă, pentru că, înainte de toate, scrisul are rol eliberator. Persona care transmite
mesajul, devenit, la rândul său, personaj, dispune de căi infinite la care poate face apel, în funcție
de gradul de expunere dorit receptării sale. Astfel, pentru că situațiile de viață impun mai multe
măști, și actul scrierii înseamnă a purta aceste măști, chiar dacă inițiatorul lor trăiește efectiv,
gândește și respiră metamorfoza ca fiind unică existență. Unică existență situațională.
Refacerea traseului existențial interior se realizează de fiecare dată dintr-un timp prezent,
decodificarea eului raportându-se și fiind strâns legată de trecut. Experiențe care ne-au marcat
într-un fel sau altul se cer filtrate prin sita gândului scris, cu scopul găsirii unor ieșiri. Și, fie că
vorbim despre actul literar, artistic, sociologic etc., procesul este unul care se declanșează, mai
devreme sau mai târziu, înainte de toate la nivel psihic, implicând tot bagajul intim. O astfel de
experiență, declanșatoare de metamorfoze, este și cea comunistă. Traumatizant sau revelator,
regimului totalitar și-a lăsat amprenta într-o oarecare măsură asupra tuturor celor care l-au trăit.
1.2.

De la proiectul ideologic, la proiectul literar

Perspectiva din care s-a făcut această cercetare a avut în prim-plan schimbările:
schimbările care s-au petrecut în scriitura prozatoarelor, schimbarea sau metamorfoza de discurs
literar după prăbușirea regimului comunist, schimbarea de mentalitate, schimbarea de ideologie.
În acest sens, este nevoie să ne aplecăm și asupra metanarațiunilor comuniste și postcomuniste.
Comunismul a fost declarat a fi reprezentat un proiect cu o vocație universalistă în
regândirea lumii. De aceea, putem spune că totalitarismul comunist a reprezentat un experiment
major în ceea ce privește concentrarea, controlul și deformarea structurilor primare ale
imaginației, ceea ce a afectat în mod direct și libertatea de creație a scriitorilor. Interacțiunile
dintre domeniul reprezentărilor colective, impuse sau produse, și realitatea politică au fost
supuse la numeroase încercări de definire. Astfel, o primă abordare din acest subcapitol am
făcut-o prin prisma spațiului și a imaginarului politic, în timp ce a doua a avut ca punct de sprijin
imaginarul colectiv. Nu ne-am referit aici la aspectul politic direct, ci ne-am axat pe
repercusiunile sale asupra spațiului social, la nivel de ideologie și de impact asupra individului
care a locuit acest spațiu.
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Privit în ansamblu acest proiect ideologic, am observat că narațiunile totalitarismului au
cucerit spațiile abisale ale mentalității colective printr-un truc de simulare. Comunismul a
confiscat arhetipurile primare ale viziunii sociale și le-a injectat cu drogul ideologic autohton.
„Lunga noapte a comunismului” a produs mutații nu numai de ordin ideologic colective, ci a
agresat și individul, ca element fundamental al societății. Întreaga sa structură umană a fost
afectată, pentru că impactul din exterior a fost resimțit în interior, la nivel de conștiință de sine și
a produs dezechilibre identitare.
Părăsind perspectiva ideologică a acestui proiect, literatura română naște ea însăși o serie
de transformări după Revoluția din 1989. S-ar putea crede că imediat după căderea
comunismului, o dată cu eliberarea de constrângerile impuse și umilințele îndurate, literatura a
avut un nou start, un nou proiect, când, în realitate, ea a început să traverseze o criză, o nouă
criză. Iar când ne referim la literatură, nu ne raportăm numai la produsul literar, ci la tot ceea ce
înseamnă participanți și relații apărute în contextul literar al mediului cultural existent.
Și totuși, chiar dacă înainte de 1989, din cauza impunerii direcției discursului literar, scriitorii
trebuiau să își asume o serie de riscuri, ducând o luptă de supraviețuire, literatura fiind astfel
singura dintre științele umaniste care s-a putut totuși bucura de o poziție hegemonică față de
regimul comunist, prin chiar limitarea discursului literar, regimul a încurajat apariția literaturii,
intertextualitatea fiind instrumentul cel mai întâlnit în aceste forme de exprimare a libertății.
1.3.

Postceaușismul – simbioză între ideologie și creație

Privit ca metanarațiune, proiect sau experiență, comunismul i-a marcat, într-o oarecare
măsură, pe toți cei care l-au trăit, efectele observându-se în atitudinea postdecembristă
românească, astăzi nostalgică sau încă traumatizantă. Dezorientarea produsă - identitar, literar,
social, culturală etc. - chiar față de formele ușoare ale comunismului cotidian, a determinat o
percepere diferită a realității din cauza amprentei subiectivului sau chiar a obiectivului.
Bipolaritatea acestor atitudini este dată de conflictul dintre social și personal produs în
intimitatea fiecărui individ. Această simbioză reușește sau nu să integreze identitarul în
ideologie, construind permanent noi realități, motivul fiind întocmai nedescoperirea sau
nerecunoașterea încă a semanticii personale. Amintirea colectivă influențează amintirea
personală, de aici frecventa imposibilitate a individualizării trăirii și generalizarea ei în tipare
uneori exagerate.
Puritanismul aparent al ideologiei comuniste a dat naștere, după momentul Decembrie
`89, interpretărilor - generale sau particulare – și, astfel, exprimării forței creatoare, deci și
literaturii. Comunismul românesc a fost răul necesar manifestării Erfahrung-ului, adică a unei
noi valori, chiar dacă, pentru a se ajunge aici, a fost necesară traversarea mai multor etape.
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Scriitorii care s-au remarcat după regimul din 1989 au făcut-o prin surprinderea adevărului
existenței, a realului în manifestarea lui simplă, fără complicații, fără ornamente, fiindu-și fideli
în primul rând lor și realității lor intime și cotidiene, fără să încerce să transfere în propria
percepție percepția lumii și ideologia mentalului colectiv. Ceea ce le conferă acestora
individualitate literară este tocmai actul lor de transcriere a experienței existențiale, individuală și
socială, în deplină autenticitate a sa. Textualizarea experienței trecutului din perspectiva
prezentului detabuizat și eliberat de constrângeri este un proces scriitoricesc care, vom vedea, stă
când sub semnul jocului, al ironiei și al autoironiei, al intertextualității, când sub semnul traumei
sau al fugii.
1.4.

Memoria generației

Dacă perioada 1990-2000 este considerată a fi una de tranziție, având în vedere că
momentul ’89 al Revoluției a constituit evenimentul istoric(o-politic), social și cultural pentru o
nouă formulă estetică și mentalitară, anii care urmează transportă peisajul literar autohton într-un
cadru deschis, prin introducerea lui în discursul de specialitate vest-european. Criza de identitate
prin care trece conștiința culturală din România în anii premergători, dar și ce se succed acestui
moment, a generat o obsesie pentru identitate, vizibilă în cultură atât la nivel teoretic, cât și la
nivel estetic. Începând cu anii ’90, noua generație, trezită din lunga noapte a comunismului,
caută diferite moduri de evadare și de regăsire. Pentru de a avansa în cercetarea noastră, a fost
nevoie și de o aplecare asupra conceptului de generație.
Despre generație, așadar, sociologic vorbind în acest moment al discuției, și despre
biografie (life history, cu componentele sale histoire et récit de vie) trebuie să spunem că ele sunt
două concepte ce desemnează împreună unitatea de măsură a istoriei. Karl Mannheim stabilește
trei dimensiuni pe care aceasta le cuprinde: memoria colectivă (acel perpetuum mobile al
construcției timpului social), conștiința de generație (din perspectiva conștientizării timpului) și
amprenta de generație (fundamentul modelelor de gândire). Astfel, el face trecerea de la
percepția colectivă la cea individuală, eliminând confuzia generație-mit, subliniază că o generație
este produsul unui moment istoric prin discursul social nou apărut, prin succesiunea (nu
cronologia) timpului social și adaptarea individuală a acestuia, Mannheim găsind un pattern
dictat de demografie, genealogie și etnologie, sociologie și istorie. Polisemia lui ne ajută întrucât,
prin intermediul său, generația devine instrumentul nostru de investigare a conceptului de
geografie a memoriei - ca spații vizitate pentru eliberare, abandonare, părăsire sau regăsire, un
concept dinamic și polimorf nu numai prin semantică, ci și prin abordarea lui de cei care și-au
asumat recunoașterea prin apelul la memorie. Indiferent de categoria în care se încadrează
evenimentele, fie că produc reacții, influențează sau construiesc istoria sau provoacă un proces
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istoric, ele sunt înregistrate, mai devreme sau mai târziu, în memorie. Aceasta, subliniază
Mannheim, constituie acumularea culturală, care există în realitatea spirituală și intelectuală
numai dacă este permanent (re)creată în prezent. Deci, evenimentele și experiențele trecutului
dobândesc importanță doar dacă există cu adevărat și în experiența prezentului.
În procesul de metamorfoză a memoriei generației contemporane, spațiile amintirilor se
schimbă. Mult timp, scriitorii vor duce un adevărat război al amintirilor, păzindu-le și
ascunzându-le în casa minții, pentru a evita poate răspunsurile la întrebările dureroase din urma
experienței. Pactul cu narațiunea ce cuprinde geografia memoriei scoate în evidență urmele unei
legături nesigure, fragile între trecut și prezent, pe care doar o reamintire a existenței
simbolurilor universale o mai ține în viață.
1.5.

Experiența comunismului – între mimesis și rescriere

Tranzitată de scriitorii postdecembriști, geografia memoriei naște întrebări ale căror
răspunsuri se cer așezate sub aceeași umbrelă conceptuală. Element comun al textelor epice în
care este întâlnit, fenomenul comunismului poate fi văzut prin prismă genettiană, ca element
intertextual, ca palimpsest sau, pe de altă parte, ca mimesis.
Relația dintre literatură și realitate este una dintre cele mai vechi și mai rezistente,
cunoscută fiind în toate perioadele și orientările literare, tocmai datorită faptului că scriitorii
încearcă să își legitimeze propria operă, arătând fiecare, în manieră unică, specificitatea
raportului ei cu realitatea și cu contextul istoric și social. Dar la intersecția dintre literatură și
realitate, astăzi, apar câteva concepte ce își proclamă prioritatea: ficțiune și autoficțiune,
autenticitate, verosimilitate, mimesis sau imitare, între care mimesisul și, mai nou, rescrierea, și
(auto)ficțiunea cunosc poate cea mai mare acoperire.
În ceea ce privește cercetarea de față, am observat formele pe care le îmbracă experiența
comunismului în proza scriitoarelor postdecembriste și maniera în care aceasta este sondată și
metamorfozată literar. Este evident că gradul în care regimul totalitar a fost resimțit diferă, însă
ne-am propus să abordăm subiectul din perspectivă transtextuală și să căutăm nota comună a
întoarcerilor literare în geografia comunismului.
Demonstrația la care am recurs este pentru a sublinia laboratorul teoretic prin care poate
trece un text literar. Semnatarul său, în încercarea de a se traduce artistic pe sine și de a se
comunica, apelează la diverse mecanisme ce îi pun în mișcare constructul de intenții. Dar ceea ce
stă la baza unui text literar finit nu trebuie să fie neapărat un alt text, mimesisul,
transtextualitatea sau rescrierea putându-se manifesta, spunem noi, și dintr-o experiență
anterioară, din acel „text” al intimității noastre – conștientizat sau subconștientizat - pe care îl
purtăm în memoria internă și care, prin puterea lui, construiește sau de-construiește identitatea
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creatoare. Focalizarea asupra pre-textului comunist pentru a-l deconstrui, depăși sau reconstrui,
dovadă a subversiunii la adresa „textului-sursă”, arată că „rescrierile” literare românești cuprind
deturul necesar vindecării, confruntarea cu experiența comunismului și eliberarea.

2. COORDONATE IDENTITARE ALE PROZATOAREI ÎN
POSTDECEMBRISM
În acest capitol, am observat aplicabilitatea și validitatea conceptelor abordate produse de
experiența comunismului, prin descoperirea și analiza metamorfozelor de la nivelul discursului
epic al scriitoarelor postdecembriste, măsura în care coordonatele lor identitare literare sau
creatoare au suferit alterații sau dacă scriitura lor a fost influențată de aspectul ideologic al
trecutului. Abordarea noastră s-a făcut din perspectivă literară, psihanalitică și fenomenologică,
aspectul ideologic și cel politic constituind numai punctul comun care a dat startul acestei
cercetări.
2.1. În căutarea identității și a conștiinței de sine
Identitatea se poate defini ca starea de „a fi” pe care o trăiește o persoană atunci când își
probează eul resimțit diferit de cel al celorlalți. Ea reprezintă, în primul rând, o proiecție a sinelui
în existența proprie fiecărui individ, autonomă față de a celor care îl înconjoară, dar poate fi
văzută și din perspectiva unei proiecții a sinelui în mediul social. Se distinge, astfel, identitatea
individuală, în interiorul căreia se conturează o individualizare puternică, și identitatea socială,
dobândită prin contactul cu grupurile cărora le aparținem. Cele două sunt interdependente,
întrucât una nu poate funcționa fără cealaltă, rezultatul fiind întregirea, deci totul identitar, un tot
alcătuit din cine suntem noi cu adevărat (latură pe care numai noi o cunoaștem) și cine încercăm
să fim, idealul spre care aspirăm să fim prin comportamentul social și compromisurile sociale pe
care suntem dispuși să le facem cu cei și pentru cei din jur.
În literatură, cel mai reprezentativ exemplu mi se pare momentul postdecembrist,
caracterizat prin finalizarea unei etape și începutul uneia noi, necunoscute, doar bănuite, în care
libertățile, altădată un ideal, erau acum gratuite. Sociologic, experiența fenomenului se explică
prin faptul că sinele este dislocat dintr-o realitate, cu care era obișnuit, fiind aruncat într-o nouă
realitate, aparent mai comodă, în esență însă o nebuloasă cu totul încurcată. Cenzura, ca formă de
libertate, se transformase în libertate, ca formă de cenzură. Se declanșează astfel momentul
conștientizării de sine, a întrebărilor, a căutărilor și a recunoașterii sau a regăsirii de sine.
Identitatea intră într-un proces de introspecție, de retrospecție, dar care presupune implicit și
rătăcirea de sine, fie ea și temporară. În procesul de creare a mediului potrivit noii manifestări,
eul explorează și exploatează noi stări și senzații, timp în care se redefinește. Această nehotărâre
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de ipostaze este tocmai ceea ce o va ajuta pe scriitoarea-Pan să încerce pluralitatea de direcții și
ipostaze până ce se va regăsi pe sine și nota personală și artistică ce o definește. Căutările ei sunt
la nivelul limbajului, al curajului de a confrunta și a depăși traume din trecut, al descoperirii
senzorialului și corporalului, însoțite pas cu pas de un instrument comun: umorul – fie el
exprimat prin ironie, autoironie sau umor negru.
2.2. Salvarea prin umor
Umorul este considerat o trăsătură universală, însă este și o noțiune legată de context și
poate implica specificitatea unei anumite culturi. Ajunși în acest punct al cercetării noastre, am
încercat să explorăm etica umorului și natura sa subversivă ca tehnică de supraviețuire în timpul
regimului comunist din România. Într-o luptă constantă cu cenzura, am constatat că umorul se
dovedește adesea o formă de disidență, râsul critic funcționând ca un corector, subminând
principiile politice și denunțând inflexibilitatea lor, menit să realizeze o degradare socială
treptată. O reevaluare teoretică a relației dintre context și umor a dezvăluit faptul că acesta - cu
formele și variațiile sale - devine scăparea din țesuturile bolnave ale societăților totalitare și
repoziționarea în noul peisaj postcomunist.
Experimentele narative dovedesc existența unui umor elitist, suficient de matur pentru a
jongla cu spații alternative pentru a inspecta anatomia realității și a scrisului. Adriana Bittel este
un exemplu în acest sens, pentru că face acest lucru într-un mod cu foarte mult umor fin. În
povestirile sale, reunite în volumul Cum încărunțește o blondă (2015), autoarea prezintă o serie
de crize și dileme prin drame existențiale sau povești de dragoste, reinterpretate cu umor fin,
subtil și în note ironice, fie ele întâmplate în Bucureștiul interbelic, al anilor 50 sau în ultimele
decenii comuniste.
În concluzie, punctul de plecare al textului, în speță al literaturii, este existența, deci
experiența. De aici, neconcordanța dintre așteptări și rezultat, însăși incongruența definirii
conceptului de umor, de-a lungul timpului stând sub semnul juxtapunerilor contradictorii. Autoamăgire, ostilitate, revoltă împotriva autorităților și a normelor și etichetelor sociale sau
subversiune sunt numai câteva din tehnicile ce stau sub masca glumelor folosite pentru a
ridiculiza logica acestei lumi și ordinea logicii ei.
Dacă această etapă a examinat căile răsucite pentru a spune adevărul despre regim, cu
ajutorul umorului ca o formă de rezistență culturală și cu efect „terapeutic” (eliberator și salvator,
în egală măsură), în următoarea secțiune ne vom apropia și mai mult de epicentrul acestei
cercetări, prin trecerea în revistă a condiției de-a lungul timpului a celor care au dispus de acest
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„instrument”, mai exact o scurtă istorie a condiției femeii și a rolului asumat pe care aceasta l-a
jucat în societate.
2.3. Amazoana zilelor noastre sau a treia femeie
După ce am lămurit rolul terapeutic identitar și artistic al umorului, în continuare, pentru
căutarea și înțelegerea identității personalității creatoare a prozatoarei postdecembriste, ne-am
oprit în acest moment asupra evoluției condiției femeii de-a lungul timpului, coordonată
important de lămurit în discuția propusă în acest capitol. Pentru început, am făcut o incursiune în
spațiul eseistic românesc, unde am descoperit studiul Adrianei Babeți despre amazoane. Motivul
pentru care am făcut apel la lucrarea ei este pentru că Amazoanele. O poveste, în cele peste 700
de pagini, aduce prin erudiția sa un aer proaspăt, inedit și curajos pe tărâmul eseisticii autohtone,
prin expunerea puterii interioare a femeii de a se ridica, de a se reinventa sau metamorfoza,
indiferent de timp și spațiu.
Studiul autoarei completează tabloul lui Gilles Lipovetsky care, de această dată, prin
ochii sociologului, trasează portretul celei de-a treia femei, oferind o perspectivă demnă de luat
în seamă a evoluției femeii, nu pentru istoria feminismului, ci pentru echilibrarea discuțiilor
raportate la eterna dihotomie feminin-masculin.
2.4. Literatura feminină - categorie sau trăsătură?
Scopul acestui subcapitol este de a prezenta o panoramă a principalelor poziții ale
femeilor în literatură (cititor, mai ales critic, personaj și scriitor) și unele dintre cele mai
importante aspecte ale imaginarului scriitoarelor, ca să evităm a-l numi feminin. Începând ca
cititoare de plăcere, femeile au devenit critici literari raționali în secolul al XX-lea, mai ales când
critica feministă a stabilit „genul” ca o categorie fundamentală pentru analiza literară.
De aceea, am demonstrat aici că noțiunea de literatură feminină poate fi acceptată doar în
sens tipologic restrâns, maximum ca o trăsătură (indiferent de sexul scriitorului), în orice alt
context fiind încărcată de o conotație peiorativă, aruncând-o în derizoriu și transformând-o într-o
categorie minoră, dacă nu într-o subcategorie. Orice poartă o etichetă, devine produs de linie și
își pierde singularitatea, deci unicitatea. Valoarea unei opere este indiferentă oricărei apartenențe
de gen. Categoriile sunt colective, eterogene, ceea ce le particularizează fiind indivizii infinit
deosebiți între ei. A vorbi despre poezia feminină sau despre proza feminină a unei perioade
înseamnă, la prima vedere, o provocare a genului, o diferenţiere nedorită pe criteriul calităţii.
Scriitura, indiferent că este produsul unui bărbat sau al unei femeie, trebuie să fie apreciată doar
ca fiind bună sau proastă, reuşită sau mai puţin reuşită, fără a implica o conştiinţă a sexualităţii.
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Mai interesant ni se pare să abordăm discuția din perspectivă psihanalitică și
fenomenologică, pentru a observa trăsătura, tonul feminin și/ sau masculin, anima și animus din
discursul literar al unui scriitor sau scriitoare, indiferent de perioada, momentul sau spațiul în
care se manifestă literar.
2.5. Scriitura Syzygia
Când am abordat pentru prima dată această cercetare, remarcile gratuite referitoare la
interpretarea de tip gender pe care ar putea-o avea tema m-au determinat să sondez subiectul și
să orientez clar discursului către ceea ce doresc să evidențiez. Așadar, nu latura feministă este
cea care va fi cercetată, cât re-inventarea scriitoarei după era comunistă în spațiul literar esteuropean, cu ajutorul principalului instrument deținut și reținut de cele care au trăit experiența
trecutului. Re-umanizarea se produce în mod evident, fie ea prin ironie sau auto-ironie, mitizare
sau demitizare, jovialitate sau tragism, mărturie stând direcția urmată de prozatoarele din spațiul
literar autohton. Iar aceste caracteristici ale scriiturii nu sunt specifice discursului feminin, ci sunt
independente de sex. Prin exercițiul propus, am descoperit, astfel, anima - femininul din vocea
scriitorului - și animus - masculinul din vocea scriitoarei, cu alte cuvinte, scriitura syzygia, cele
două arhetipuri jungiene – anima și animus - funcționând numai în pereche, jucând un rol
esențial în menținerea echilibrului psihic al individului. Potrivit lui Jung, individul uman se
opune atitudinii sale interioare, adică modului personal în care se raportează la lumea sa internă,
subiectivă, această raportare fiind numită anima și animus. Cele două noțiuni prezintă concepția
autorului conform căreia natura umană este una duală, singurele care diferă în funcție de sex
fiind numai așteptările sociale. Pe scurt, anima reprezintă aspectul feminin întâlnit în
inconștientul masculin, în timp ce animus reprezintă latura masculină a inconștientului feminin.
Observând scriitorul prin prisma rolului pe care îl joacă pe scena literaturii, putem
identifica persona lui, dar, conducând discuția către direcția dorită de noi, și aspectul
inconștientului colectiv și al celui personal/ subiectiv reprezentat de feminin și de masculin, de
anima și de animus, transferate prin vocea naratorului din spațiul ficțional către cel real și invers,
al cititorului, pentru că vocea este cea care face rolul. Un astfel de joc al vocilor întâlnim în
polifonia discursului romanesc al lui Cătălin Dorian Florescu, în romanele Zaira și Jacob se
hotărăște să iubească, și cel al Doinei Ruști, maestru păpușar când vine vorba de dirijarea
„marionetelor” sale preferate – textele epice (Manuscrisul fanariot, Patru bărbați plus Aurelius,
Mămica la două albăstrele), dar și în poziția publică a Anei Blandiana, creatoare senzorială de
poezie și proză, autoare de texte memorialistice și teoretice, care își declară și susține titlul de
poet, în forma masculină, încă de la începutul carierei sale literare.
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În concluzie, delimitarea de scriitura feminină (despre care vorbește Cixous sau Kristeva)
ține doar de corpul critic dispus în a feminiza discursul sau nu, de a trasa limite sexiste sau a
stârni alte discuții gustate de domeniul pseudo-literar de astăzi. Polifonia discursului, jocul
vocilor țin de talentul scriitoricesc de a îmbrăca orice haină, indiferent de sex (Bloom), drama
macro-cosmosului este în raport cu cea a micro-cosmosului artistic, iar monstrul creației se află
în pluralitatea entității, care este autorul.

3. METAMORFOZE ALE TRECUTULUI COMUNIST ÎN
DISCURSUL EPIC FEMININ POSTDECEMBRIST
3.1. Metamorfoza trecutului – tranziția autoficțională pentru un nou discurs literar
Restricțiile comunismului au determinat multe scriitoare să se întoarcă la trecut pentru
topo-analiza lui, prin vizitarea acestei geografii a memoriei prozatoarele reinterpretând și
reorientându-și discursul prin pastișarea personală a unor experiențe preexistente, uneori ironic,
alteori ambiguu, uneori mai anima sau mai animus, alteori tragic, prin lupta lui altul cu celălalt.
Trecutul, acum revalorizat, redinamizat și prin filtrul afectiv al prezentului, va da naștere unor
metamorfoze ale acestor experiențe din perioada comunistă, re-(dez)-umanizând sau eliberând,
pentru a putea ajunge din nou la reveria anima. În incursiunea mea, am constatat, astfel, că există
elemente comune, elemente de unitate, dar și diferențe în discursul epic feminin postdecembrist,
metamorfozele experienței a celei care semnează Cartea, prin intermediul topo-analizei
bachelardiene, fiind dintre cele mai variate.
Trauma societăţii româneşti, cea postdecembristă, se naşte din crize identitare, din
turbulenţe şi violenţe cu profunde implicaţii umane. Identificăm, astfel, o serie de scriitoare
mature, precum Ana Blandiana, Gabriela Adameșteanu, Doina Ruști, Simona Popescu, Magda
Cârneci sau Herta Müller, care nu uzitează toate de exercițiul autoficțional, dar care sunt adepte
ale geografiei memoriei, oferind o scriitură a construcției identitare. Ana Blandiana alege să își
scrie Romanul, Gabriela Adameșteanu, căutând continuu semnificația timpului, se lovește de
„persistența memoriei”, Doina Ruști se eliberează de fantomele trecutului comunist pentru a
pătrunde jovial într-o altă dimensiune a trecutului, mai „originar”, Simona Popescu observă
analitic exuvia evoluției, Magda Cârneci simte că trebuie să epicizeze animus poezia, iar Herta
Müller exprimă literar și literal-mente strigătul expresionist al lui Munch.
În acest întreg capitol, am arătat cum toposul extern al traumei, generator de imaginar, şi
toposul intern, care ilustrează universul violent, devin surse ale anxietății și puncte de iradiere ale
deplasării traumei în discursul literar. Iar dacă metaforele obsedante sunt caracteristice operei
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oricărui scriitor, există și o geografie a trecutului prin pătrunderea căreia imaginile sunt
transferate, trans-mutate din autor în operă, (auto)ficțiunea preluând atributele toposului explorat,
în timp ce autorul se eliberează, în discursul său literar ulterior producându-se metamorfoza.
Astfel, prozele Hertei Müller nu fabrică și nici nu reinventează trecutul, ci vin să stea
mărturie prezentului pentru simptomele traumei colective, reprezentând o metamorfoză a
migrației, întrucât „eliberarea” scriitoarei, iată, nu se produce prin părăsirea fizică a toposului
extern, cum ne-am fi așteptat, ci prin confruntarea cu toposul interior, locuit, se vede, în
continuare de un regim opresiv.
Devenirea prozatoarei Ana Blandiana se produce prin metamorfoza fugii, întreg
imaginarul romanului Sertarul cu aplauze stând sub semnul fugii, ca act de lașitate sau ca act al
înfrângerii. Fuga, este, așadar metamorfozată în act literar, iar sindromul ce o însoțește dipare în
sfârșit din discursul literar ulterior al scriitoarei. Observăm, iată, cum epicizarea fugii vindecă
trauma.
La Gabriela Adameșteanu, prin refugiul generat de nostalgia timpului am descoperit
metamorfoza timpului, elementul temporalității regăsindu-se în toate titlurile prozatoarei.
Metamorfoza fantomei, pe de altă parte, pe care o regăsim în periplul literar al Doinei
Ruști, relevă ipostaze și roluri multiple, un joc al măștilor pe care prozatoarea ni-l propune după
ce înfruntă propriile fantome ale trecutului comunist.
Dacă textele Hertei Müller se construiesc prin elementele unui corporal al minții, redat
prin limbaj și prin neputința de a exprima trăirea autentică, dar incapabil să redea și dimensiunile
existenței deformate, la autoare precum Simona Popescu, Magda Cârneci, Nora Iuga sau Aglaja
Veteranyi, metamorfozele identității corporale, percepțiile la limita psihicului cu senzorialul,
zbaterile universului interior devin modalități de realizare a discursului autoficțional cu atât mai
mult cu cât, poete fiind, după Momentul 1989 - experiența existențială care generează decizia de
a scrie -, simt nevoia defulării experienței comuniste prin firul epic, deci se manifestă
Erfahrungul.
Metamorfoza traumei, cea mai dureroasă identitar, se observă prin expunerea traumei
manifestate și transpunerea ei în texte literare (fără a fi însă și transformată, deci dizolvată), prin
explorarea episoadelor biografice care și-au lăsat amprenta profund în identitatea scriitoarelor.
Exercițiul re-dez-umanizării identitare rămâne principala unitate de măsură în descoperirea
semnificației autoficțiunilor în acest sens.
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3.2. Metamorfozele migrației
Metamorfozele determinate de evenimentele din Decembrie 1989 pot fi comparate cu
cele produse de fenomenul migrației, mai ales că avem de a face cu elemente de natură sociopolitică, dar și culturală. Șocul cultural al adaptării poate fi considerat componenta subiectivă a
fenomenului de tranziție, pentru că angrenează individul în prima fază de transformare,
ramificațiile acestei etape fiind multiple. Componentele migrației se reflectă și în imaginarul
artistic, căci autorii care tranzitează spații și aleg pentru creație fie limba adoptivă, fie limba
maternă, transpun componentele migrației sub toate formele unui material destinat prelucrării
prin ficțiune. Unii autori abordează componentele ca tematici, motive literare, pe când alții le
transpun într-un mod mult mai subtil.
Refugiată în Australia la 24 de ani (în 1982), scriitoarea româncă abordează, prin prisma
tematicii romanelor sale, pentru a evoca parabola comunismului, componentele migrației. Prima
sa carte, Scrisori către Monalisa (1999), este povestea deciziei de emigrare forțată, poveste
bazată pe refugiul în amnezie tocmai pentru a reda starea de confuzie și ambiguitate cu care se
confruntă emigrantul. Și celelalte romane ale sale - Windermere: Dragoste la a doua vedere sau
mamabena.com, construite pe metafora deplasării și motivul călătoriei, nelipsit fiind umorul
salvator specific - ilustrează și alte componente ale migrației, cum ar fi șocul cultural și
integrarea personajelor sale în țara de adopție.
Permanenta re-dezumanizare literară experimentată de către Herta Müller prin descrierea
sentimentului vacuității, a simptomului vidului existențial trăit, se transformă în amprenta
deplasării printr-o viață deposedată și autoflagelantă. Romane precum Animalul inimii, Leagănul
respirației sau Astăzi mai bine nu m-aș fi întâlnit cu mine însămi, construcții expresioniste cvasipoetice, cu o textură violentă, născută din experiențe și stări-limită, prezintă metamorfoza
migrației.
Creațiile autorilor străini de origine română sunt reflecții duble asupra unui Sine disparat:
perspectiva oaspetelui etern, supus codificării etnice și ideologice, și Sinele ca un Celălalt prin
excelență.
3.3. Metamorfozele fugii
În prim-planul textelor din perioada anterioară căderii comunismului (istoric),
proletcultiste sau nu, există mereu o conștiință agresată care trebuie să-și apere libertatea,
integritatea, demnitatea și valorile. Perioada postcomunistă a însemnat pentru literatura română
și pentru întreg spațiul cultural, social și istoric o părăsire sau, mai bine zis, o evadare din
canoanele impuse de fostul regim, evadare care se observă printr-o redefinire a identității
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(re)găsite și care este frecvent întâlnită prin negarea, distrugerea sau refuzul trecutului. Deseori,
de-limitarea s-a realizat, atunci și acum, prin fugă.
În fuga prin proza feminină postdecembristă am descoperit o amprentă specifică fiecăreia
dintre aceste autoare, o astfel de metamorfoză a fugii, așadar joc de perspective și identități
literare, regăsind și în Sertarul cu aplauze al Anei Blandiana, scris în perioada comunistă, dar
terminat abia în martie 1991 (și publicat în 1992). Definițiile conceptului de fugă nu trebuie
căutate doar la nivel lingvistic, ci trebuie avută în vedere metaforica lui, pentru că aceasta va
realiza trecerea de la experiența istorică la interpretare, descoperind caracterul său proteic.
Utilizând modelul propus de Reinhart Koselleck, conceptul este declișeizat prin „temporalizarea”
lui: pe de o parte, este proiectat rațional în viitor, adică provoacă, pe de altă parte, îi
revalorizează sensurile din trecut, luminându-le, oferind o întreagă arhitectură intelectuală. Prin
acest demers, am reușit să oferim o serie de noi perspective care, prin semantica lor, anulează
distanța istorică ce le separa până acum, recuperându-le. In nuce, semnificațiile conceptului de
fugă trebuie căutate departe în timp pentru a-i vedea formele sub care se manifestă; el este în sine
asemănător unei fugi de Bach, pe diferite voci care reiau și dezvoltă tema principală, dar și cu
adăugiri care sporesc complexitatea sensurilor.
3.4. Metamorfozele traumei
Metamorfoza traumei vine ca alt exemplu de trans-formare a discursului literar al
prozatoarelor, în perioada postcomunistă. În acest subcapitol, am urmărit o analiză comparativă
și sistematică a reprezentării traumei colective și/ sau individuale în lucrările, dar și în operele
care tratează experiența traumatică. Nu în ultimul rând, pentru a demonstra metamorfozele
traumei din discursul epic al prozatoarelor postcomuniste, o direcție de cercetare abordează
perspectiva etică și ideologică, și anume identificarea rezistenței textului la procesul de absorbție
a discursurilor dominante, precum și analizarea posibilelor relații dintre inovația narativă și
ideologie.
Metamorfoza traumei auto-exilului, cum am numit-o, își are sursa într-o traumă născută
de pe urma libertății și este întâlnită în imaginarul scriitorilor care se refugiază în alte spații decât
cel al identității lor naționale, unde vor găsi structuri narative ce construiesc, pe de o parte,
universul sumbru al comunismului, în cazul literaturii scrise de Herta Müller, sau în discursul
celor care, pe de altă parte, înfățișează felul în care personajele sunt (re)construite identitar, în
urma deplasării lor fizice și mentale, cum se observă în proza scrisă de Aglaja Veteranyi sau
Agota Kristof. În proza ultimelor două, ambele elvețiene nenative, care și-au părăsit țara din
motive de regim politic, regăsim încorporări ale unui sine traumatizat ce generează rupturi
regăsite la nivel de limbaj, fragmentaritate și relevă fizionomia dezrădăcinării.
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Limba maternă devine pentru scriitorii din exil un factor care permite conștientizarea
alterității și un refugiu în același timp pentru regăsirea identității. Ea sfârșește prin a fi cea
domestică, în timp ce limba de exil, cea adoptată, este mijloc de adaptare la noua viață și
instrument pentru mutația identitară, pentru că dialogul literar de la egal la egal se poate realiza
numai prin cucerirea cetății idiomului „de adăpost”, deci prin ruperea sau renunțarea, într-o
oarecare măsură, la definiția identitară și resimțirea implicită a agresiunii noului mediu cultural
ales – tot o opțiune, așadar; de aici, dezechilibrul: neputința exprimării sinelui, ci doar traducerea
lui. Metamorfoza traumei exilului, produsă de constrângerile la care supune Istoria, scoate la
lumină o nouă identitate artistică, o identitate a discursului și a limbajului, un stil prin care
descoperim scriitura celor două identități umane.
3.4.1. Romanul unei morți anunțate
Conștiința artistică a Aglajei Veteranyi, mereu neliniștită și întrebătoare, stă în
permanență sub semnul experimentului. Romanele sale, înainte de a fi dosare de creație, sunt
dosarele unei existențe care depun mărturie despre modul în care s-au născut și au trăit textele.
Autoarea nu face o proză neutră, ci o proză a trăirilor, uzitând de chiar viața sa, prin funcția
corpului despre care vorbește Gheorghe Crăciun, cea a scrisului. Plecând de la ideile enunțate de
autorul Pactului somatografic, am încercat să aflăm dacă scrisul poate prinde într-adevăr viață,
fiind sau nu în măsură să ia locul corpului, și unde se oprește ficțiunea. Nu știm dacă autoarea a
eșuat în încercarea regăsirii identității migratoare sau dacă nu corporalul scrisului a decorporalizat-o. De ce fierbe copilul în mămăligă și Raftul cu ultimele suflări sunt cele două
romane a căror traducere a intențiilor am realizat-o în această lucrare din perspectivă literară,
psihologică și fenomenologică, prin topoanaliza spațiilor tranzitate artistic de către autoare.
Pactul senzorial este semnat somatografic. Eliberarea prin scris se face total. Scrisul își
cere tributul, jertfa fiind corpul, dar nu și senzorialul. Pactul somatografic al autoarei, realizat
prin alegerea de a spune totul, această sinceritate de copil inocent, presupune verbalizarea
traumei și a experiențelor dureroase. Exercițiul aflării identității pierdute este principala unitate
de măsură în descoperirea semnificațiilor autobiografice. Proiectându-se în universuri ficționale,
Aglaja a găsit o formă de a transfera angoasele resimțite în raport cu sinele și cu realul, o formă
de eliberare și de regăsire a reveriei, o formă de autocunoaștere dinspre exterior în interior.
Accesoriul confecționat din scriitura ei produce senzorial o metamorfoză somatografică,
metamorfoză totală, desăvârșită artistic prin scufundarea în apele tulburi ale sinelui.
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3.4.2. Constrângerile libertății
Scriitoarea de origine maghiară, Agota Kristof (1935-2011), a emigrat în Elveția în
1956. Primul ei roman, Marele caiet (1986), este scris 30 de ani mai târziu, în limba
franceză. Deși alegerea lui Kristof de a scrie în limba franceză ar putea fi considerată un act de
curaj, gestul ei nu exprimă nici o afecțiune față de noua limbă și nici un sentiment de apartenență
la cultura adoptată. În autobiografia ei, numită sugestiv L'analphabète (2004), ea numește limba
franceză „o limbă inamică” care este pe cale să îi distrugă limba maternă, iar Elveția, un deșert
social și cultural.
Roman al dezrădăcinării, despărțirii, pierderii identității și a unor destine sparte de
regimul totalitar, Marele caiet (1986) este un experiment literar reușit, pornit din continua luptă
dictată de neliniștile identitare ale scriitoarei elvețiene de origine maghiară. Nevoită să-și
părăsească țara, din cauza represaliilor sovietice, viața ei a stat mereu sub semnul întunericului,
la fel și scrisul său, ambele fiind cufundate în umbră și în exil.
Este evident că din Marele caiet străbate propria traumă simțită de scriitoarea maghiară
în urma separării de țara natală, de familie, de limbă, de emoții, traumă exprimată prin crearea
unui spațiu discursiv monstruos și pasionant, în care se produce alienarea sinelui, cruzimea de
neimaginat ține loc în jocul celor doi frați, iar fiecare personaj rămâne străin în fața celuilalt.
Scrisul se transformă într-o formă suicidară, prin care Kristof creează un spațiu în care nu-și mai
trăiește adevărata viața, ci trăiește ceea ce se scrie. Limba franceză și noul mediu francofon,
aparent salvator, i-a construit scriitoarei o identitate falsă și deviantă, alegerea de a nu mai scrie
în limba maghiară reprezentând răzbunarea emoțiilor și abandonarea unei minciuni identitare,
limba maternă fiind purtătoarea imaginarului identitar pierdut, pe care o va strecura sintactic în
limba franceză, profanând parcă astfel limba (ne)adoptivă.
3.5. Metamorfozele identității corporale
Până în acest punct, analiza noastră a încercat să surprindă cât mai bine efecte ale
experienței comunismului, precum traume, constrângeri, temeri sau nefericiri metamorfozate în
discursul literar al prozatoarelor de după 1989. În acest subcapitol, ne întoarcem privirea asupra
perspectivelor existenței și devenirii, prin rememorarea copilăriei și a adolescenței petrecute în
anii regimului comunist, pentru a surprinde de această dată condițiile în care au apărut,
semnificațiile stilurilor literare angajate și rolurile amesteculului dintre real și ficțional. Operele
incluse în acest subcapitol sunt: Sexagenara și tânărul și Hai să furăm pepeni ale Norei Iuga,
Exuvii, de Simona Popescu, și Fem, de Magda Cârneci.
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În metamorfoza identității corporale, percepțiile la limita psihicului cu senzorialul și
zbaterile universului interior devin modalități de realizare a discursului autoficțional cu atât mai
mult cu cât scriitoarele la care am identificat această metamorfoză simt nevoia defulării
experienței comuniste prin firul epic, deci identificăm Erfahrungul. Vorbind despre poete
exersate epic, ce este și mai interesant și ne-a determinat să ne oprim asupra acestor tranziții prin
autoficțiunea narativă ca metamorfoză a discursului lor literar, e că toate s-au reîntors, ulterior, la
poezie.
În autoficțiunea feminină, reconstruirea sinelui se realizează și prin corporalitate și
recunoașterea și afișarea sexualității. Feminitatea corporală reprezintă un element de identitar de
bază, subiectul corporal având un rol important în literatura sinelui. Din această perspectivă pot
fi observate și romanele Norei Iuga, Sexagenara și tânărul (2004) sau Hai să furăm pepeni
(2009), procedeele de care face uz regăsindu-se la nivelul expresiei și la cel al imaginii.
Și Exuvii, de Simona Popescu, este un roman autoficțional, în care sunt îmbinate atât
teme identitare, cât și aspecte legate de corporalitate. Texul surprinde esențele vârstei și
experiențele formatoare printr-un proces inedit propus de autoare - regenerarea. De aceea,
trecutul nu este recuperat, el este reinventat și înregistrat în etape, pentru Devenire.
Tot spre o căutare identitară, dar în alt registru și pe un alt ton, se îndreaptă și
autoficțiunea FEM a Magdei Cârneci. Reprezentarea corporală creată de Fem (cum am numit eu
personajul feminin) duce la configurarea unui tipar care transpune o serie de experiențe tipic
feminine. Din punctul de vedere al construcției, feminitatea rezidă din pendularea permanentă
dintre corp, reflexivitate și limbaj. Retorica textului este și ea deseori în acord cu istoria trupului
feminin, sintaxa care marchează textul provocând la duel logica masculină. Aceeași tehnică a
asocierilor, întâlnită la Herta Müller, este folosită și de Magda Cârneci, de data aceasta asocierile
fiind provocate de întâlnirea dintre percepție și toposurile trecutului apropiat și ale realității
prezente, și mai puțin cu cele ale trecutului îndepărtat, ideologic.
Metamorfozele experienței feminine în literatura postcomunistă nu trebuie să propună o
abordare de tip gender, întrucât acestea sunt manifestările lor literare, exuviile lor după această
experiență de ordin ideologic. Toate aceste scriitoare au reușit să traducă identitar specificiatea
deceniilor postcomuniste, înrădăcinată în experiența reală sau suprarealistă a epocii comuniste,
acum când valorile culturale - precum și concepția de identitate în sine - sunt mai stabile.
3.6. Metamorfozele timpului
Metamorfoza timpului, timpul fiind o coordonată constant întâlnită în textele Gabriela
Adameșteanu, și nu numai ca temă, ci și textual, este o formulă îndelung căutată și probată.
Creațiile prozatoarei stau sub semnul timpului, nu numai în ceea ce privește plăsmuirea lor, până
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la apariția romanului Fontana di Trevi, părând a fi o continuă așteptare a ceva care parcă trebuie
să se întâmple și nu se mai întâmplă, asemenea întâlnirii cu Godot.
Personajele Gabrielei Adameșteanu vorbesc și se mișcă în universul cenușiu, sufocant și
lipsit de orizonturi deschise mentalitar, al societății de dinainte și după 1989, un univers ce a
marcat identități și destine. Numitorul comun al acestui imaginar este timpul, un timp social ce
își lasă amprenta în mediu, în vârstă, în stări – de nehotărâre, de tulburare, căutare și insatisfacție.
Metamorfoza timpului adameștean se simte în neliniștea mocnită ca o spaimă continuă, puternică
până la disperare, violentă, insuportabilă, ocupând întreg spațiul cotidian, intim și exterior.
Autoarea leagă actul scrisului de contextul generator - în cazul ei, comunismul – singurul context
care nu constituie ficțiune nici în realitatea ei, nici în imaginarul universului ei narativ:
Romane ale unei istorii, și nu romane istorice, ele adăpostesc sub umbrela timpului înseși
personajele, tipologiile și procedeele lor de compunere. Nu ne gândim aici numai la timpul
obiectiv, exprimat prin durată, ci mai ales la timpul ca experiență subiectivă, trăită ciclic, cu
întâmplări mărunte, repetitive, aparent inofensive, dar care macină imperceptibil nucleul ființei.
Prin permanenta întoarcere în timp, prozatoarea recuperează amintirea unui comunist căruia îi
corespunde și propriul trecut, acela al devenirii și al maturizării ei artistice.
Întreg segmentul temporal, întins pe mai bine de șase decenii, cuprins de trilogie,
surprinde autentic realitatea românească din perspectiva unor traiectorii umane. În fond, timpul
este coordonata esențială care gravitează în jurul scopurilor și al mijloacelor, al cauzelor și al
efectelor acțiunilor omului. Iar personajele aici de față sunt croite sau alterate de atingerea lui.
„Locuitoare” al unui astfel de timp – al amenințărilor, al ezitărilor, al amânărilor și al
așteptărilor, al frustrărilor mocnite, Letiția se opune acestui curs „firesc” al naturii, firesc și
firește impus, neales, pentru că simte că la capătul drumului o așteaptă ratarea și uitarea frustrări mai dureroase decât însăși moartea, căci ele sunt resimțite și la nivelul identității.
Pendularea personajului este aidoma ceasului, și nu din cauza nehotărârii, pentru că Letiția Arcan
știe ce vrea, ci pentru diformitățile pe care le scoate la suprafață timpul.
Trilogie a vârstelor unei femei, cum numește însăși prozatoarea romanele Letiției, cele
trei opere prezintă devenirile protagonistei, de la adolescentă, la tânără adultă, apoi, ca
sexagenară, sub imperiul timpului metamorfozat, o geografie a timpului care are sens numai prin
des-coperirea geografiei memoriei.
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CONCLUZII ȘI CONTRIBUȚII ORIGINALE
După ce ne-am întrebat, la începutul acestei lucrări, dacă fenomenul comunismului este,
din perspectivă literară, un palimpsest ideologic sau o punere în abis, aflăm, la capătul cercetării
noastre că metamorfozele experiențelor conțin toate urme ale acestui moment al istoriei și apare
ca o pastă vandabilă literaturii. Am văzut, așadar, că scriitorul sau scriitoarea nu doar „copiază”
trecutul sau din trecut, ci îl și reinterpretează sau îl rescrie, prin adaptarea unor experiențe
preexistente, și că trecutul este acum revalorizat, deoarece nu se mai poate crea ca odinioară, însă
se pot relua aceleași subiecte, sub o nouă formă. S-a scris și se mai scrie despre „lunga noapte
național-comunistă”, despre urmele trecutului, despre trecut ca re-(dez)-umanizare sau despre
scrisul ca formă de eliberare, dar nu s-a încercat o punere în discuție a acestei chestiuni cât
privește experiența comunismului în proza feminină și metamorfozele discursului epic feminin
după această experiență.
În orice context am vorbi despre actul scrierii, cel care îl inițiază și se angajează în acest
proces are ceva de transmis. Numai în intimitatea scrisului se pot dezvălui adevăratele trăiri,
spaime, gânduri, răspunsuri, care definesc individul ca existență umană independentă, pentru că,
înainte de toate, scrisul are rol eliberator. Refugiu sau exil, el traduce intențiile celui care se
găsește în situații-limită, care are nevoie de o direcție, acționând ca o busolă personală. Dotată cu
puterea de a se reinventa pe sine însăși, produs al lumii moderne și postmoderne, la scriitoarea
postdecembristă, o a treia femeie lipovetskiană, după ce i-am parcurs evoluția în climatul literar
românesc actual, am descoperit o formulă a discursului literar de tip Erfahrung identificabilă în
proza postdecembristă prin prisma experienței comuniste percepute literar ca un numitor comun.
Demersul nostru s-a îndreptat, așadar, asupra prozei feminine postdecembriste, iar după
un studiu comparativ hermeneutic aplicat prozelor selectate, pentru a intra în acest joc al
perspectivelor, am descoperit amprenta specifică fiecăreia dintre aceste autoare, elementele de
unitate sau diferențele din discursul lor postcomunist, analizând prin asociere sau disociere
instanțele narative, voci ce s-au revelat din metamorfozele discursului lor epic în urma
experienței. În observarea textelor alese nu am avut în vedere criteriul valoric, nu am realizat
clasificări și nici nu am abordat o analiză de tip gender, literatură feminină versus literatură
masculină, cel mult, am lămurit trăsătura care ar putea emerge din aceste tipuri de discurs. Ceea
ce am avut în vedere, însă, este impactul pe care o mentalitate, o ideologie sau un regim plin de
constrângeri îl poate avea asupra celui care, o dată eliberat de aceste limitări, se eliberează și prin
scris, aici la nivel de discurs epic, această eliberare literară reprezentând axis mundi care permite
perpetuum–ul mobile creator. Gradul de traducere al intențiilor, jocul perspectivelor eu-altul,
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defularea biografică sau ficțională și, mai ales, reinventarea sau adaptarea la „noua lume” sunt
elementele care constituie „metrul” nostru în aprecierea transformării care s-a produs. Abordarea
noastră numai față de scriitoare, și nu și față de scriitori, vine din intenția de a elimina discursul
de tip gender și pentru a le reuni pe aceste „tovarășe de drum” sub acoperișul locuinței și locuirii
aceluiași regim a unor experiențe cu impact diferit, nu care exclude însă și scriitori.
De asemenea, am încercat să descoperim elementul comun care a ajutat în salvarea
identității, a conștiinței de sine și, până la urmă, a individualității - artistice sau umane -, și
transformările pe care scriitoarele de proză postdecembristă le-au suferit în această tranzitare a
geografiei memoriei, am văzut, ca experiență revelatoare. Dar în procesul de metamorfoză a
memoriei generației contemporane, spațiile și chiar timpul amintirilor se schimbă, astfel că mult
timp scriitoarele vor duce un adevărat război al amintirilor, păzindu-le și ascunzându-le în casa
minții, pentru a evita poate răspunsurile la întrebările dureroase din urma experienței. Pactul cu
narațiunea ce cuprinde geografia memoriei scoate în evidență urmele unei legături nesigure,
fragile între trecut și prezent, pe care doar o reamintire a existenței simbolurilor universale o mai
ține în viață. De aceea, am testat aplicabilitatea și validitatea conceptelor, precum memorie,
geografie a memoriei, topoanaliză, Erfahrung, metamorfoză, umor, traumă, migrație etc.,
produse de această experiență, pentru a descoperi și analiza metamorfozele de la nivelul
discursului epic al scriitoarelor postdecembriste, dar și măsura în care coordonatele lor identitare
literare sau creatoare au suferit alterații sau dacă scriitura lor a fost influențată de aspectul
ideologic al trecutului.
Abordarea noastră s-a făcut din perspectivă literară, psihanalitică și fenomenologică,
aspectul ideologic și cel politic constituind numai punctul comun care a dat startul acestei
cercetări. Am dorit, deci, să subliniem o serie de aspecte identificate în discursul epic feminin
postdecembrist pe care am considerat că merită a le aborda, a le dezvolta sau chiar a le dez-vălui.
Numitorul comun al perspectivelor acestor proze este universul personajelor, creat prin dialectica
limbajului și prin maniera aparte în care este construită fiecare lume ficțională, în timp ce geneza
lor am descoperit-o în experiența traumei constrângerilor la care au fost supuse, mai ales la nivel
ideologic și identitar, de regimul totalitar comunist. Și aici trebuie amintit, mai înainte de toate,
modul în care diformitatea - expresie a vacuității formelor și a stărilor sigure sau precise,
rezultate ca urmare a permanentului sentiment de nesiguranță și teamă -, determină limbajul
traumei. Reîntoarcerea în trecut poate vindeca sindromul dezumanizării de care încă mai suferă,
chiar dacă semnele depășirii sunt din ce în ce mai evidente, spațiul nostru (și nu numai) literar.
Memoria unui trecut care și-a lăsat amprenta până în identitate, poate fi ajutată, psihanalitic, prin
migrarea – întoarcerea și re-găsirea - în amintirea dureroasă, cu scopul de a scoate umbra
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jungiană la lumină. Fenomenologic, această întoarcere în toposurile trecutului poate fi una
creatoare, spațiul făcând loc reveriei. Topo-analiza celui mai intim spațiu dezvăluie imagini de
tip refugiu, însă refugiul este și cel care împiedică adevărata confruntare cu realitatea,
recunoașterea sinelui sau cunoașterea limitelor. Părăsirea acestei zone de confort literar, deci,
realizată printr-un transfer al imaginilor, educă reveria sau o salvează, animus permite
manifestarea lui anima, realitatea permite apariția creativității, iar memoria face loc amintirii.
Majoritatea vizitelor literare în geografia memoriei - spațiu al spaimelor, deziluziilor și
frustrărilor colective - s-au concretizat prin autobiografii ficționale sau autoficțiuni, ce operează
cu un tip de discurs al eului puternic introspectiv. Radiografia literaturii scriitoarelor
postdecembriste confirmă existența unui segment consistent care aparține genului hibrid al
autoficțiunii. După o lectură atentă a mai multor texte din această perioadă, am constatat
aplecarea prozatoarelor spre introspecție, asupra trecutului lor, asupra traumelor lor, asupra
identității intime sau sociale, discursul multora dintre ele funcționând în manieră eliberatoare,
detabuizantă. Astfel, apelul la autoficțiune este forma lor de reprezentare a unor experiențe
resimțite violent, chiar traumatic, care au determinat o distanțare de sine, iar recursul la memorie
echivalează cu un complex proces de (re)construcție identitară.
În toate discursurile epice asupra cărora ne-am aplecat în această cercetare, chiar și în
cele pe care le-am atins numai tangențial, putem observa transformări, schimbări ale felului de a
scrie ale celor care au trăit experiența comunismului după vizitarea geografiei memoriei - cum
am numit întoarcerea în amintirea trecutului dureros. Confruntarea, uneori amânată, s-a
concretizat, în cazul literaturii, cu aceste metamorfoze ale discursului post-Înfruntare,
descoperite prin maniera în care toposul extern al traumei, generator de imaginar, şi toposul
intern, care ilustrează universul violent, devin surse ale anxietății și puncte de iradiere ale
deplasării traumei în discursul literar, (auto)ficțiunea preluând atributele toposului explorat, în
timp ce autorul se eliberează, în discursul său literar ulterior producându-se, așadar,
metamorfoza.
Astfel, prozele Hertei Müller nu fabrică și nici nu reinventează trecutul, ci vin să stea
mărturie prezentului pentru simptomele traumei colective, reprezentând o metamorfoză a
migrației, întrucât „eliberarea” scriitoarei nu se produce prin părăsirea fizică a toposului extern,
cum ne-am fi așteptat, ci prin confruntarea cu toposul interior, locuit, se vede, în continuare de
un regim opresiv. Devenirea prozatoarei Ana Blandiana se produce prin metamorfoza fugii,
întreg imaginarul romanului Sertarul cu aplauze stând sub semnul fugii, ca act de lașitate sau ca
act al înfrângerii. Fuga, este, așadar metamorfozată în act literar, iar sindromul ce o însoțește
dipare în sfârșit din discursul literar ulterior al scriitoarei. Observăm, iată, cum epicizarea fugii
26

vindecă trauma. La Gabriela Adameșteanu, prin refugiul generat de nostalgia timpului am
descoperit metamorfoza timpului, elementul temporalității regăsindu-se în toate titlurile
prozatoarei. Metamorfoza fantomei, pe de altă parte, pe care o regăsim în periplul literar al
Doinei Ruști, relevă ipostaze și roluri multiple, un joc al măștilor pe care prozatoarea ni-l
propune după ce înfruntă propriile fantome ale trecutului comunist. Dacă textele Hertei Müller se
construiesc prin elementele unui corporal al minții, redat prin limbaj și prin neputința de a
exprima trăirea autentică, dar incapabil să redea și dimensiunile existenței deformate, la autoare
precum Simona Popescu, Magda Cârneci, Nora Iuga sau Aglaja Veteranyi, metamorfozele
identității corporale, percepțiile la limita psihicului cu senzorialul, zbaterile universului interior,
devin modalități de realizare a discursului autoficțional cu atât mai mult cu cât, poete fiind, după
Momentul 1989 - experiența existențială care generează decizia de a scrie -, simt nevoia defulării
experienței comuniste prin firul epic, deci se manifestă și Erfahrungul. Metamorfoza traumei,
cea mai dureroasă identitar, se observă prin expunerea traumei manifestate și transpunerea ei în
texte literare (fără a fi însă și transformată, deci dizolvată), prin explorarea episoadelor biografice
care și-au lăsat amprenta profund în identitatea scriitoarelor.
În textele aduse în discuție, dezbrăcarea sinelui și a memoriei de regimul totalitar, deși
sunt o constantă, tonalitățile discursului sunt însă diferite: observația rece se amestecă cu
ambiguitatea, iar spiritul combativ este subliniat de foarte multe ori prin autoironie. Din toate
aceste stiluri hibride iese la suprafață dorința de a spune totul pentru a putea merge mai departe.
Dar alegerea de a spune totul presupune și verbalizarea experiențelor dureroase. Prin pendularea
dintre rememorare și decantare, transformare și textualizare, această terapie se dovedește a avea
efecte benefice, de eliberare a sinelui, prin puterea cuvântului scris, care, verbalizat, deci
actualizat, atenuează. Proiectându-se în universuri ficționale până nu demult amânate, aceste
prozatoare au găsit o formă de analizare a angoaselor resimțite în raport cu sinele și cu realul, o
formă de eliberare și de regăsire a reveriei, o formă de autocunoaștere, de reumanizare prin
dezumanizare. Accesoriul confecționat din scriitura lor este menit să producă metamorfoza din
interior spre exterior prin scufundarea sinceră în apele tulburi ale sinelui.
Metamorfozele experienței feminine în literatura postcomunistă nu trebuie să propună o
abordare de tip gender, întrucât acestea sunt manifestările lor literare, exuviile lor după această
experiență de ordin ideologic, cu atât mai mult cu cât toate au reușit să traducă identitar
specificiatea deceniilor postcomuniste, înrădăcinată în experiența reală sau suprarealistă a epocii
comuniste, acum, când valorile culturale, precum și concepția de identitate în sine, sunt mai
stabile.
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Rezumat:

Cercetarea de față, realizată din perspectivă literară, psihanalitică și

fenomenologică, aduce în prim-plan cazul scriitoarelor postdecembriste reunite de universul
personajelor, creat prin dialectica limbajului și prin maniera aparte în care este construită
fiecare lume ficțională, geneza lor stând în experiența traumei constrângerilor la care au fost
supuse scriitoarele de regimul totalitar comunist, mai ales la nivel ideologic și identitar.
Majoritatea vizitelor literare în această geografie a memoriei s-au concretizat prin autobiografii
ficționale sau autoficțiuni, ce operează cu un tip de discurs al eului, puternic introspectiv. Apelul
la autoficțiune este aici forma de reprezentare a unor experiențe resimțite violent, chiar
traumatic, care au determinat în timp o distanțare de sine, recursul la memorie echivalând cu un
complex proces de re-construcție identitară. În toate discursurile epice asupra cărora ne-am
aplecat în această cercetare, chiar și în cele atinse numai tangențial, se pot observa
transformările manierei de a ficționaliza după vizitarea geografiei memoriei - cum am numit
întoarcerea în amintirea trecutului dureros. Confruntarea s-a concretizat literar prin
metamorfoze ale discursului, (auto)ficțiunea preluând atributele toposului explorat, în timp ce
autorul se eliberează, producându-se, astfel, metamorfozele trecutului: ale timpului, ale fugii,
ale identității corporale, ale migrației sau ale traumei.

Abstract:

The

present

research,

made

from

a

literary,

psychoanalytic

and

phenomenological perspective, brings to the foreground the case of the post-communist women
writers reunited by the universe of their characters, created through the dialectics of language
and the particular manner in which every fictional world is built, their genesis being in the
constraints imposed by the traumatic experience to which the writers of the communist
totalitarian regime have been subjected, especially at ideological and identitary level. Most
literary visits in this geography of the memory have been materialized in fictional
autobiographies or autofictions, operating with a type of self-discourse, highly introspective. The
call to autofiction is here to represent the experiences of violent, even traumatic feelings, which
have determined over time a self-distancing, the recourse to memory equating to a complex
process of identity reconstruction. In all of the epic discourses over which we have leaned on in
this research, even in those touched only tangentially, can be seen the transformations of
fictionalization manners after visiting the geography of memory - as we called the return to the
remembrance of the painful past. The Confrontation has literally materialized through
metamorphoses of the discourse, (auto)fiction taking on the attributes of the explored topos,
while the author frees itself, thus producing the metamorphoses of the past: of time, of running
away, of body identity, of migration or of trauma.
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