
struirea unui limbaj estetizant și autarhic cu un limbaj care 
1patinează metaforic și cade uneori în autoadmirație  (faptul că 

autorul sugerează că este conștient de propriile idiosincrazii nu 
ajută în nici un fel argumentația) generează astfel de fraze:   
„abia astfel putem ieși din romantism, după ce înțelegem cât de 
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mente interesat de gradul în care s-a eliberat de propriile pre-
judecăți. De multe ori, el pare a propune ca soluție pentru reifi-
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dar care nu admite un construct intelectual eliberat de com-
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* Alexandru Matei, Mormântul comunismului românesc. 
„Romantismul revoluționar” înainte și după 1989, prefaţă de 
Adrian Cioroianu, Bucureşti, IBU Publishing, 2011, 248 p.
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Occident a împins într-o periferie tot ce ţinea de acest domeniu. 
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redescoperă farmecul, dar mai ales implicaţiile psihologice ale 
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Manolescu nu acceptă relevanţa „surselor autohtone în matu-
rizarea romanului românesc. De parcă scriitorii de pe melea-
gurile noastre ar fi fost crescuţi/educaţi în Occident şi apoi 
paraşutaţi local, eventual în formaţie de Desant '83. Dar cu 
asemenea afirmaţii de ne-bun-simţ se face vâlvă în jurul unui 
viitor personaj. Aşa cum îmi spunea la un colocviu al criticilor 
Dan C. Mihăilescu: cine vrea să iasă în faţă nu mizează pe ironie, 
subtilitate şi bun-simţ. Nu! Pentru lansare e nevoie de agre-
sivitate – prinzi adversarul şi îl plachezi, ca la rugby. Noroc că nu 
mă interesează faima de critic literar şi, deci, sunt liber de stra-
tegii gen „grămada cere vârf ” în domeniul scrisului. Deşi repar-
tizarea în doric, ionic şi corintic nu-i aparţine lui Manolescu, 
romanul balcanic ar putea fi subsumat categoriei corinticului, 
întrucât se bizuie pe alegorie, mit, parodie, satiră, elemente 
fanteziste şi livreşti. Maria Alexe remarcă şi că, în pofida faptului 
că nu respinge abordarea narativă clasică, romanul cu pricina 
„utilizează adeseori principiul simultaneităţii ca modalitate de 
construcţie”. Specific acestei sub-specii literare ar fi „acel tra-
gism de profunzime specific Balcanilor”, cum ar fi de găsit, 
bunăoară, în Amantul colivăresei al lui Radu Aldulescu. La toate 
acestea se poate adăuga şi componenta barocă, cu parodia şi 
grotescul aferente, moştenire directă de la Istoria ieroglifică.

Canonul necanonic al poeticităţii

Sondând cu cerbicie genetica romanului, autoarea ne aduce 
aminte de interesanta speculaţie a lui Roman Jakobson privi-
toare la relaţia dintre structura gramaticală a limbii literare şi 
înclinaţia unor scriitori pentru un anumit gen literar. Astfel, 
engleza s-ar potrivi mai bine romanului decât româna, de exem-
plu, care favorizează expresia poetică. Accentul pus pe expre-
sivitatea limbii este iarăşi, în opinia mea, o trăsătură bizantină. 
Chiar şi explozia de autoreferenţialitate, venită în sprijinul 
autenticităţii operei, se integrează în literele româneşti în fas-
cinaţia generală pentru poeticitatea limbajului. În acest sens, 
autoarea ne oferă un citat din Mircea Cărtărescu, care se imagina 
în adolescenţă „scriitorul total, hipergenial, demolatorul cos-
mosului pentru a-l înlocui cu o carte, coloana vertebrală a vieţii 
mele”.

Cu alte cuvinte, deşi romanul balcanic ar refuza „canonul, 
încadrarea strictă, imitarea valorilor estetice tradiţionale, suve-
ranitatea modelelor”, îi rămâne caracteristică literaturitatea. Şi 
atunci, oare, din moment ce editurile au încurajat sistematic 
romanul poetizant, nu putem presupune că poetizantul se în-
scrie în canonul nostru post-caragialian?

Odată clarificată existenţa romanului balcanic, se stabileşte 
şi o tipologie a lui. Am avea, astfel, roman istoric, realist magic, al 
istoriei parodice, roman de aventuri şi realist social. Conturarea 
acestei tipologii este întemeiată inclusiv pe comunicări ştiin-
ţifice de la diverse conferinţe. O asemenea poziţie este cea de la 
Paris din 2002, a lui Sulejman Rushiti, director al unui teatru din 
Macedonia, care considera că mentalitatea balcanică este defi-
nită de istoria zonei, impregnată de suferinţă şi de dorinţa locu-
itorilor de aici de a fi priviţi favorabil de vestul Europei. Aşa se 
explică predominarea romanului istoric, în care evocarea se 
împleteşte cu elemente magice, provenite din fondul folcloric 
originar. În descendenţa lui Mircea Muthu, autoarea observă că 
acest tip de roman istoric conţine o naraţiune „ce aminteşte de 
sinuozităţile poveştilor din Halima, cu scene pitoreşti populate 
de personaje diverse ce participă la o multitudine de eveni-
mente”. Nici convenţia evocării istorice nu este respectată, întru-
cât în romanele lui Pamuk, Kadare sau Silviu Angelescu „ade-
seori naraţiunea suspendă cadrul evenimenţial, îl transpune 
într-un «illo tempore» incert, stagnant şi cameleonic, traducând 
atitudinea polemică a autorului faţă de evenimentele recente”. 
Fără să fie constrânsă de tendinţă, proza aceasta este una de 
atitudine, chiar dacă prudentă, sinuoasă. În „Adevărul” din 
19.09.2001, C.T.  Popescu emitea o axiomă: „distanţa faţă de 
real a textului literar creşte sub dictatură şi scade în democraţie”. 
De la eliberarea romanului de esopic şi alegoric, Maria Alexe 
trage o concluzie drastică: romanul a fost detronat de talk-show 
şi de artificiile presei de tip tabloid. Bineînţeles că ea şarjează în 
stil jurnalistic, la rându-i. Însă dacă ne amintim că M. Bahtin 
deriva romanul modern din cel antic grec – teorie tot mai des 
contestată – atunci ne amintim şi de spectaculosul uneori facil al 
acelui protoroman. Iată că nihil nove sub sole...

Memoria istoriei mai incitantă decât istoria

Şi în cazul romanului istoric balcanic, marile naraţiuni cad 
în derizoriu sau se lichefiază. Un citat exemplar este extras din 
Obligado al lui Constantin Ţoiu: „...tot ceea ce vedeau ei acolo se 
făcuse scrum, scrum; istoria se baza pe cenuşă, ăsta era aluatul 
ciudat al oricărei propăşiri”. Regimul memoriei este şi el trăit 
afectiv şi existenţial. Ni se transmite o istorie individuală, nu un 
discurs oficial. Exemplele vin de la Ştefan Bănulescu, cu evo-
carea periferică şi nostalgică a grandorii Bizanţului din Cartea 
milionarului, de la Moarte la Bizanţ a Juliei Kristeva, în care 
confruntarea Occident-Orient este înregistrată sincronic şi dia-
cronic.

Studii culturale
Şi, ca de fiecare dată, abia acum ar începe filtrarea sub-

stanţei cărţii. Pe care o veţi face dumneavoastră, după pofta 
inimii. Un volum, aşadar, curajos, plin de curiozităţi răspândite, 
vii, prea subţire însă pentru a reflecta spectaculos, prin citate, 
balcanismul romanelor discutate. Comentariul cercetătoarei 
înlocuieşte prelevarea de mostre din organismul romanelor. 
Probabil din cauză că partea teoretică, introductivă, este masivă. 

Cine ştie, poate va exista o reeditare cândva, care să se constituie 
într-o adevărată istorie literară a romanului balcanic postmo-
dern.

* Maria Alexe, Ineditul prozei postmoderne în Balcani, 
Timişoara, Editura Brumar, 2012.
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