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XI

dragă virginia

romanul se opri

se îndreptă din spate

se așeză pe ionica

unui paragraf

privind disperat spre

procedee tehnici

fragmente de capitole

personaje doborâte 

de oboseală și

se îngrozi la ideea că

acest morman urmează să fie 

pus… în iluzie

(din volumul o săptămână de poeme nescrise)

Cuvânt-înainte 

Romanul – între scriere, lectură şi interpretare

Secolul naraţiunilor a scos în linia din faţă a literaturii romanul, el 
fiind una din cele mai noi specii ale genului epic din istoria literaturii 
universale. Statornicită de mai bine de trei veacuri, această specie este 
astăzi cea mai expusă și cea mai dispusă, probabil, modificărilor de 
concepţie, structură, naraţie și scriitură. Romanul, cel edificat ca un 
templu, atractiv pentru linearitatea subiectului, cel imens ca spaţiu al 
lumii, cel generos, oferindu-i scriitorului posibilitatea să-și desfășoare 
o singură frază pe pajiștea unei pagini întregi, a suportat în secolul 
XX cele mai neașteptate amputări și experimentări, care au impus, 
în consecinţă, noi structuri, noi forme, noi limbaje. Ieșind din secolul 

națiunilor cu structura consolidată a povestirii obiective, proprii 
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realismului, romanul a intrat în vârsta modernismului de început 
de secol. Asta a însemnat contaminarea cu introspecţia psihologică, 
intertextualizarea naraţiunii, autenticisme progresiste, urbanizarea 
tramelor, autoreferenţialitate etc. Spre mijlocul secolului, sub im-
presia noilor tendinţe din filozofie și lingvistică, romanul renunţă 
de bunăvoie la generozitatea spaţiului și se rezumă la aproximativ 
o sută de pagini. Textualismul intră în vogă și tot în vogă intră dis-
cursul „noului roman francez”. Literatura americană se angajează 
și ea în competiția limbajelor, iar anul 1968 european va marca nu 
doar conștiinţa socială, dar va emancipa în mare măsură și discur-
sul romanesc. Oficial, în literaturile din ţările „lagărului socialist”, 
avatarurile romanului occidental sunt blamate, iar, neoficial, sunt 
asimilate și metabolizate în experienţe romanești de underground, 
mai ales pentru literaturile „sovietice”. „Primăvara pragheză” a 
literaturilor din URSS însemna racordarea la paradigma estetică 
a modernismului, iar pentru scriitorii mai curajoși – la paradigma 
postmodernă. Prin impunerea generală a fenomenului, abia scriitorii 
din generația ’80 vor reuși sincronizarea deplină a literaturilor estice 
și central-europene cu direcţiile generale ale paradigmei occidentale.

În lucrarea de faţă am urmărit, prin comentarii punctuale asupra 
unor texte relevante, modalităţile de reprezentare a lumii (construc-
ţie, naraţie, scriitură) în romanul generaţiei ’80. Construcţia în unghi 
a structurii lucrării a mizat pe stabilirea câtorva repere esenţiale 
ale spiritului generaționist, propriu literaturilor din partea de est a 
spaţiului european. Pentru aceasta am selectat iniţial trei autori: un 
polonez (Andrzej Stasiuk), un ucrainean (Iuri Andruhovîci) și un 
rus (Andreї Makine). Exegeza romanului reprezentativ al fiecăruia 
dintre acești autori mi s-a părut concludentă pentru trasarea contu-
rului unei paradigme generaţioniste, chiar mai largi decât permite 
semantica termenului. La momentul când manuscrisul intra în tipar, 
comentariul la romanul Testamentul francez al scriitorului rus-fran-
cez Andreї Makine nu ieșise din starea de fermentare și a rămas în 
afară, pentru o altă eventuală ediţie. Întru susţinerea ipotezei potri-
vit căreia spiritul generaţiei ’80 este transnaţional a fost suficientă 
parcurgerea analitică a celorlalte două romane.
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În cea de-a doua parte a cărţii, îngustând „aria geografiei lite-
rare”, analiza naratologică s-a orientat spre optzeciștii români. Din 
lista amplă a romancierilor am pledat doar pentru doi autori, consi-
deraţi de referinţă, deși nu sunt unicii de acest gen. Am insistat pe 
analiza romanelor lui Gheorghe Crăciun și pe cele semnate de Mircea 
Cărtărescu, considerându-le exponenţiale pentru căutările întregii 
generaţii, ele constituind de fapt lucrări de anvergură nu doar la 
nivelul scriiturii romanești. Acești autori au construit viziuni și au 
așezat reprezentarea romanescă a lumii în alt sistem de coordonate.

În partea a treia a cărţii am parcurs analitic romanele optzeciș-
tilor basarabeni, care rămân, până azi, în mare parte, necunoscute 
publicului larg. Acești autori sunt prezentaţi în ordinea apariţiei 
primelor lor romane: Vasile Gârneţ, Vitalie Ciobanu, Nicolae Popa, 
Emilian Galaicu-Păun, Ghenadie Postolache, Anatol Moraru, Con-
stantin Cheianu, Val Butnaru. Comentariul asupra romanelor optze-
ciștilor basarabeni a fost anticipat de o succintă, dar indispensabilă, 
prezentare a romanelor semnate în ultimele două decenii de șaize-
ciștii Aureliu Busuioc și Vladimir Beșleagă. Cât privește romanul 
basarabean al generației ’80, aici se remarcă înainte de toate numărul 
lor mic. Nu am putea inventaria nici douăzeci de titluri. În viziunea 
mea, drept cel mai prolific s-a impus Ghenadie Postolache, iar ca 
cel mai inventiv și mai creativ – Emilian Galaicu-Păun. Prozatorii 
optzeciști trec printr-o anumită frustrare (prin asta se explică intenţia 
de a-și rescrie romanele, care înseamnă adesea redactare), o gestaţie 
prea îndelungată (în cazul scriitorilor care după debutul editorial 
romanesc nu au publicat o altă lucrare de acest gen) și, nu în cele 
din urmă, o semnificativă ezitare în faţa genului, care se dovedește 
cronofag și epuizant (unii autori au revenit la genurile abordate cu 
mai multă abilitate: dramaturgie, proză scurtă, publicistică).

Fără a intra în teoria și istoria optzecismului sau a postmoder-
nismului, fără a iniţia largi și sofisticate dezbateri teoretice asupra 
romanului ca gen, de care naratologia occidentală nu duce lipsă, 
intenţia a fost de a analiza cu atenţie acest important segment în 
mișcare al literaturilor central-estice europene. În cele din urmă, în 
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observaţiile generale asupra închiderii primului val optzecist și des-
chiderii spre alte trasee, am trecut în revistă noi nume de romancieri 
basarabeni, noi opere, care au format promoţia ’90 a generaţiei ’80, 
dar și componenţa celui mai tânăr pluton, afirmat deja în literatura 
română. Romanul, mai mult decât alte genuri, se află într-o legătură 
aparte cu timpul și locul omului și societății, cu mentalităţile vremii, 
cu descoperirile din știinţe, cu limbajele la modă etc. În esenţa sa, 
romanul (re)creează, (re)construiește, (re)prezintă viața cea aievea în 
spaţiul unui limbaj specific. El pune lumea în iluzie.



I. Romanul generaţiei ’80 din  

ţările „postapocaliptice”

Generaţia ’80 este un termen aplicabil literaturii române de la 
sfârșitul secolului XX. Spiritul ei are o arie de cuprindere mai largă, 
acoperind literaturile din centul, sud-estul și estul Europei, fiind 
specific cu precădere literaturilor din fostele ţări socialiste. Oricât ar 
părea de paradoxal, în această parte a Europei postmodernismul s-a 
afirmat în aval, chit că lumea în general se află la vârsta postmodernă 
a civilizaţiei. Postmodernismul estic sau „oriental” este însă motivat de 
alte realități decât cel „occidental”. Născut în Occident pe la mijlocul 
secolului XX, acest curent s-a manifestat și ca ideologie de stânga, 
antagonizând megalomania și „totalitarismul” economic al proiectelor 
postindustriale ale capitalismului. Despre nașterea acestei paradigme 
ideologo-societal-artistico-literare s-a scris foarte mult. Amintim în 
context doar câteva nume de referinţă în studiul fenomenului postmo-
dernist, pe plan internațional: Ihab Hassan1, Jean-François Lyotard2, 
Gianni Vattimo3, David Harvey4, Linda Hutcheon5, Brain McHale6, 

1 Hassan, Ihab „Sfâșierea lui Orfeu: spre un concept de postmodernism”, în Caiete 
critice, nr.1-2, 1986. 

2 Lyotard, Jean-François. Condiţia postmodernă. Raport asupra cunoașterii, tra-
ducere și prefaţă de Ciprian Mihali, București, Babel, 1993.

3 Vattimo, Gianni. Sfârșitul modernităţii. Nihilism și hermeneutică în cultura 
postmodernă, traducere de Ștefania Mincu, postfaţă de Marin Mincu, Constan-
ţa, Pontica, 1993.

4 Harvey, David. Condiţia postmodernităţii. O cercetare asupra originii schimbării 
culturale, traducere de Cristina Gyurcsik, Irina Matei, Timișoara; Amarcord, 2002

5 Hutcheon, Linda. Poetica postmodernismului, traducere de Dan Popescu, Bucu-
rești; Univers, 2002.

6 McHale, Brain; Ficţiunea postmodernistă, traducere de Dan H. Popescu, Iași; 
Polirom, 2009.

11
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Matei Călinescu7, ș. a.; pe plan naţional: Liviu Petrescu8, Ion Bogdan 
Lefter9, Mircea Cărtărescu10, Magda Cârneci11 ș.a. Bibliografia postmo-
dernismului este impresionantă, deși lucrurile nu s-au clarificat până 
la urmă în toate zonele asumate de acest fenomen cvasitotalizant al 
lumii contemporane. Nu este scopul nostru aici și acum de a intra în 
dezbatere asupra istoriei postmodernismului, de aceea ne abţinem 
de la tentaţii. Cu toate acestea, ne vedem datori să ne recunoaștem ca 
partizani ai acreditării unei vârste postmoderne a culturii din lumea 
comunismului Europei de Centru și de Est (manifestă în underground-
ul societăţii totalitare), a funcţionării paradigmei estetice a postmo-
dernismului și în această zonă a literaturii europene. Filosofii culturii, 
istoricii literari și exegeţii spaţiului estic al literaturii europene stabilesc 
începuturile „postmodernismelor autohtone” la sfârșitul anilor șaizeci 
ai secolului trecut. În acest sens cărţile semnate de istorici și exegeţi 
ex-sovietici pot servi drept repere „autorizate”: Postmodernul în Rusia: 

literatură și teorie12 a filosofului rus Mihail Epștein și Literatura rusă 

postmodernistă13 semnată de exegeta din Belarus Irina Skoropanova. 
Spre deosebire de ontologia curentului occidental, postmodernismul 
„oriental” sau „estic” are la baza apariţiei și existenței sale alte situaţii 
și motivaţii: el se manifestă ca o ideologie anti-stânga, împotriva 
politicilor și propagandei comuniste și face uz de aceleași concepte 
antitotalitare. Ţinta lui, pe lângă cea a surogatelor economice, este și de 
natură ideologică. Toate astea coagulează activitatea tinerilor scriitori 
într-o mișcare cu însemne paradigmatice comune – optzecistă – din 
zona centrului, estului și sud-estului Europei. Scriitorii care s-au lansat 

7 Călinescu, Matei. Cinci feţe ale modernităţii. Modernism, avangardă, decadenţă, 
kitsch, postmodernism, traducere din engleză de Tatiana Pătrulescu și Radu Ţur-
canu, postfaţă de Mircea Martin, București, Univers, 1995.

8 Petrescu, Liviu. Poetica postmodernismului, ediţia a II-a, Pitești, Paralela 45, 1998.
9 Lefter, Ion Bogdan. Postmodernism. Din dosarul unei „bătălii” cultural, Pitești, 

Paralela 45, 2000.
10 Cărtărescu, Mircea. Postmodernismul românesc, București, Humanitas, 1999.
11 Cârneci, Magda. Arta anilor ’80. Texte despre postmodernism, București, Litera, f.a.
12 Эпштейн, М. Н. Постмодерн в России: литература и теория, Москва, ЛИА 

Р. Элинина, 2000. 
13 Скоропанова, И.С. Русская постмодернистская литература, Москва, 

Флинта, Наука, 2002.



13

în perioada dezgheţului gorbaciovist au și format generaţia ’80, la care 
ne referim în lucrarea de faţă. De regulă, generaţiile de scriitori sunt 
analizate în interiorul unei literaturi naţionale sau al unui imperiu, 
dacă este cazul. Conștienţi de faptul că o literatură înseamnă un pro-
ces literar viu, conectat la pulsul unor societăţi și literaturi concrete, 
credem totuși că în cazul generaţiei ’80 putem aborda acest fenomen 
și din perspectivă transnaţională, zonală, având în vedere prin acest 
termen regiuni suprastatale. Suntem îndreptăţiţi (mai nou, unul din 
adepţii acestei idei, criticul Mircea V. Ciobanu, a și început omologarea 
tehnicilor și perspectivelor postmodernismului estic într-un tablou 
general14) să construim acest demers, deoarece în întreaga zonă la care 
ne referim s-a produs schimbarea de sistem social, în întreaga zonă s-a 
trecut sau se mai trece spre un alt tip de societate, iar optzeciștilor le-a 
revenit misiunea de a participa la schimbare atât prin activități social-
politice, cât și, asta cu atât mai important, la schimbări de paradigmă, 
mentalitate, discurs, scriitură. Ei s-au sincronizat în spaţiul sistemului 
de valori europene și au făcut uz de aceleași metode și tehnici de scriere 
a literaturii, a romanului în mod special.

Pentru lărgirea ariei de analiză a romanului optzecist, am găsit 
oportun să apelez la doi romancieri din zona noastră: un polonez și un 
ucrainean. Două nume de referință pentru literaturile naţionale, dar 
și pentru optzecismul european: Andrzej Stasiuk și Iuri Andruhovîci. 

1.1. Cronograful lumilor distopice

Nonconformist și rebel (a fost exclus de la liceu, din colegiu, a 
dezertat din armată, faptă pentru care a făcut un an și jumătate de 
închisoare; în detenţie i-au venit ideile prozelor din spaţiul încarcerat, 
prin care a debutat și care l-au consacrat), polonezul Andrzej Stasiuk 
este un caracter insolit. Autor al unui tip aparte de proză – proză de că-

14 Ciobanu, Mircea V. „Ereziile postmodernismului estic”, în Jurnal de Chișinău, 
vineri, 14 noiembrie 2014, p.14, (http://www.jc.md/ereziile-postmodernismu-
lui-estic/).
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lătorie (imaginară, memorialistică, documentară, ficţională), începând 
cu eseul Jurnal de bord din volumul Europa mea, semnat împreună cu 
Iuri Andruhovîci, congenerul său ucrainean, continuând cu jurnalele 
Călătorind spre Babadag și Fado –, Andrzej Stasiuk a publicat câteva 
romane, dintre care am ales, ca fiind concludent pentru afirmarea și 
evoluţia romanului optzecist din Estul Europei, romanul Nouă15. Prin 
această carte autorul a „fixat” în formula unei reprezentări narative 
distopia societăţii polone din anii ’90, simptomatică pentru schimbările 
economice și mentale prin care a trecut întreaga regiune.

Lumi distopice. Preocupările narative ale lui Andrzej Stasiuk se 
orientează deliberat și programatic spre lumile care dispar. Despre 
aceasta mărturisea scriitorul în interviul acordat lui Ovidiu Șimonca, 
cu prilejul lansării la București a romanului Nouă și a volumului Fado. 

„Întotdeauna, afirmă el, scriitorul este martorul a ceva ce se încheie, a 
ceva ce dispare. O temă a literaturii, chiar banală, este tocmai această 
trecere, această schimbare, această dispariţie a ceva.”16 

În vreme ce scriitorii din spaţiul ex-socialist fac eforturi, adesea 
disperate, să intre în atenţia confraţilor lor, a traducătorilor și a criticii 
occidentale, fiind de altfel el însuși un autor tradus intens17 și bine 
primit în Occident, A.Stasiuk se declară un admirator constant și 
fidel al locului său, al Estului. 

„Nu mă interesează ce face și ce crede Occidentul, afirmă scriitorul. Nu 
putem să ne plasăm, mereu, într-o poziţie care să presupună, în per-
manenţă, o raportare la Occident. Eu, pur și simplu, cred că aceste ţări 
despre care scriu, din această parte a Europei, ţări foste comuniste, sunt 
mai interesante, sunt ţări postapocaliptice, care au în spate această ex-

15 Stasiuk, Andrzej. Nouă, traducere de Cristina Godun, București, Rao, 2010
16 Stasiuk, Andrzej – Șimonca, Ovidiu. „Mă fascinează ţările în care identitatea 

este tulburată”, în Observator cultural, nr. 552 din 26 noiembrie 2010, http://
www.observatorcultural.ro/Ma-fascineaza-tarile-in-care-identitatea-este-
tulburata*articleID_24605-articles_details.html). 

17 Cărțile lui A. Stasiuk au văzut lumina tiparului în mai multe limbi, inclusiv en-
gleză, finlandeză, franceză, olandeză, germană, rusă, norvegiană, ucraineană, 
maghiară, italiană, cehă și română.
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perienţă teribilă a comunismului, care a fost o apocalipsă. Eu n-am nicio 
problemă cu Occidentul. Dar dacă este să optez între a merge, la pro-
priu, spre Occident, și a merge spre București sau spre Babadag, întot-
deauna am ales să merg spre Est.”18 

Apocalipsa comunistă rămâne una din temele care vor suscita 
încă multă vreme interesul și atenţia scriitorului din această zonă. 
Andrzej Stasiuk se întreabă în proza sa cum a putut fi posibilă apoca-
lipsa comunismului în partea noastră de Europă, în lume în general. 
În același interviu publicat de revista Observator cultural în noiembrie 
2010, scriitorul preciza că nu manifestă o anumită atitudine politică 
și că nu simpatizează un anumit partid. 

„Dar despre comunism îmi pun mereu întrebări. Sunt într-o continuă ne-
dumerire, mă tot gândesc: cum a putut fi posibil așa ceva? Nu pot să răs-
pund la această întrebare. Pur și simplu, a fost posibil. Eu nu-mi propun să 
dau explicaţii, eu descriu această lume, atât de diversă, atât de fascinantă, 
care a trecut prin comunism și care, acum, se regăsește pe sine.”19 

În romanul Nouă, autorul se îndreaptă, cum spunea că preferă, 
spre lumea Estului, care în 1990 făcea eforturi disperate de ieșire 
din sistemul totalitar și de adaptare la un alt sistem. El pune în 
iluzia romanului o lume în tranziţie, cu iminenta sa distopie, care 
însemna trecerea din totalitarism spre democraţie. Asta supunea 
fiinţa umană la eșecuri și mai dramatice decât în totalitarism, or 
schimbarea însăși constituie una din cele mai dramatice încercări 
la care este supusă fiinţa umană. Pentru autor, Estul în schimbare 
reprezintă viaţa autentică, suferința autentică: 

„Aceste ţări au trăit comunismul, cu tot ceea ce a presupus acest sistem, 
dar au ieșit din comunism. N-au ieșit liniștite, aranjate, dezvoltate. Au 
ieșit cu traume. Întotdeauna sunt interesante locurile care suferă de ceva, 
care își caută propria identitate. Dar această căutare presupune viaţă au-

18 Stasiuk, Andrzej – Șimonca, Ovidiu. „Mă fascinează ţările în care identitatea 
este tulburată”, în Observator cultural, nr. 552 din 26 noiembrie 2010, http://
www.observatorcultural.ro/Ma-fascineaza-tarile-in-care-identitatea-este-
tulburata*articleID_24605-articles_details.html). 

19 Ibidem.
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tentică. Toţi acești pași temători spre o altă realitate sunt foarte intere-
sanţi. Și te aduc spre o suferinţă comună, dar și spre un spaţiu comun”20.

Această epuizantă zonă de trecere, care pentru unele ţări ale 
spaţiului ex-sovietic nu s-a terminat nici astăzi, prezintă pentru 
scriitor un interes aparte. Viaţa aici generează adevărate probleme 
existenţiale. Subiectele sunt autentice, exprimă căutările adevărate, 
iar nu artefacte. Scriitorul este solicitat să se angajeze cu pasiune la 
reprezentarea romanescă a lumii alunecate în deriva istoriei. Zona 
de trecere a lumilor dintr-un sistem de organizare socială în altul, 
trecere prin care fiinţa umană este debusolată, constituie subiectul 
preferat al lui Andrzej Stasiuk. 

„Sub acest strat de comunism, afirmă el, este o întreagă cultură, care 
nu s-a alterat, e în continuare acolo. Așa e și în România, și în Polonia. 
Aparent, comunismul a distrus tot, dar eu nu cred că e așa. E o lume 
fermecătoare, fiecare drum, fiecare sat are un specific, un farmec, sunt 
zone vii, care își caută identitatea. E o lume care freamătă, care nu se 
lasă înfrântă, care e autentică. Cu tot respectul, Europa occidentală nu 
este dătătoare de asemenea tentaţii și trăiri intelectuale. Zona aceasta – 
între Occident și Rusia – este o zonă de trecere, este cumva sfâșiată, și 
de aici interesul meu.”21

Sfâșierea fiinţei în trecerea de acolo dincolo, aflată într-o mișcare 
care adesea își pierde raţiunea și sensul, constituie punctul de pornire 
și de ajungere al romanului Nouă (1999). Autorului i-a luat nouă ani ca 
să reflecteze asupra zbuciumaților ani ’90, să se îndepărteze suficient 
de ei, ca să-i poată proiecta în structura narativă insolită.

Romanul fără subiect. Andrzej Stasiuk a reușit performanţa de 
a scrie un roman fără subiect, fără început și fără sfârșit, inspirat din 
realitatea trivială, din cotidianul cel mai anost, în care fetele visează 
la cizme noi, pe tocuri, negre și până la genunchi, iar bandiţii – la 
prostituatele rusoaice. Romanul unei suprarealiste goane și fugi 
printr-un spaţiu de urbe labirintică cuprinde viaţa câtorva „oameni 

20 Ibidem.
21 Ibidem.
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oarecare” (tipologia „omului mic” iese din nou la rampă) – personaje 
din Varșovia anului 1990. Acţiunea are loc în perioada nașterii noilor 
relaţii economice ale capitalismului – un capitalism sălbatic, cu ine-
rentele drame ale falimentului și sucombării viselor de prosperitate 
din anii ’80. Ovidiu Șimonca bănuia că Pawel, ratându-și șansa de 
a ajunge un om prosper în noua Polonie, va fi având nostalgii co-
muniste: „Mă gândesc la personajul dvs, Pawel, din Nouă, care nu 
se descurcă în noua societate. Aţi vrut să-l impregnaţi cu o anumită 
nostalgie după comunism?”, îl întrebă el pe autorul romanului, la 
care acesta îi răspunse negativ: 

„Nu. Pawel este unul dintre acei polonezi care au încercat să se adapteze 
noii societăţi și n-a reușit. Dar a încercat, a dorit să lase deoparte comu-
nismul și să lucreze, a încercat o afacere, brutal stopată de o societate 
care l-a respins. Și a văzut că șmecherii izbândesc, ei se îmbogăţesc peste 
noapte. Dar nu cred că este nostalgic. Pawel este un om oarecare – aceș-
tia sunt cei mai interesanţi în toată literatura –, pe care viaţa îl încearcă, 
dar nu se dă bătut, nu se refugiază în trecut”22.

Galeria de personaje masculine ale romanului – Pawel, Jacek, 
Bolek Boluś, Max, Paker – este secondată de cea feminină, luată din 
aceeași zonă a cotidianului: Zosia, Irina, Beata, Syl, Liuśka. De fapt 
A. Stasiuk nu construiește destinul câtorva personaje, romanul este 
elaborat în ideea creării unui personaj colectiv: societatea polonă 
a anilor ’90, în interiorul căreia se mișcă câteva proiecții vagi de 
personaje… S-ar putea crede că acesta este un neajuns radical de 
construcție, dacă asemenea „personaje”, cu destin imprecis și zig-
zagat, nu ar face parte din concepția romanului. Naraţiunea, de tip 
secvenţial, trece de la un personaj la altul, care se mișcă, cu mica sa 
istorie, cu viaţa sa, pe fundalul proiecţiei unui personaj generic –  
Varșovia, asamblată și ea, în decorul de fundal al Poloniei, încor-
porată și aceasta, la rându-i, în metaimaginea unei zone geografice 
„ex-socialiste și ex-totalitare”, care cuprinde Polonia, un fragment 
de Ucraină, un alt fragment de Rusie, un alt fragment de Germanie 

22 Ibidem.
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etc. Conceptul naratologic generativ al lui Andrzej Stasiuk absoarbe 
realităţi geografice și politice extinsese peste contururile unei ţări, 
ale unui oraș, ale câtorva istorii umane , fie și reprezentative. Roma-
nul cuprinde lumea sa, Europa lui, așa cum o desprindem din eseul 
Jurnal de bord: lumea surprinsă într-un timp concret, secvența de 
timp istoric prins între prăbușirea unui sistem (totalitar) și formarea 
altui sistem (democratic). 

„Omul mic”, individul oarecare. Predilecţia lui A. Stasiuk pentru 
omul obișnuit, omul statistic, explică de fapt tipul de proză și tipul 
de roman pe care le cultivă. Pawel este tipologic polonezul de rând 
care a crezut în schimbarea sistemului, s-a angajat în afaceri, fiindcă 
asta simţea că îi este vocaţia încă de mic. A muncit pe brânci pentru 
a ajunge un om de afaceri. Însă orice sistem social își are valorile și 
bolile sale. Noul sistem își devoră și el neapărat copiii. În tranziţie se 
instituie alte relaţii economice, dar și alte forme ale parazitismului 
financiar, altă mafie… Utopia unei lumi libere, democratice, fără 
racile sociale se spulberă rapid și irevocabil… Racketul, bunăoară, 
prin care a trecut întreaga zonă a Europei Centrale și de Est e una 
din axele tematice ale romanului. Deși remarcăm că autorul sau 
naratorul romanului nu o evidențiază ostentativ (chit că ar fi o temă 
vandabilă), la fel cum nu le pune într-o refracţie preferenţială nici 
pe celelalte… Nu tema contează, în cele din urmă pentru romanul 
lui Stasiuk, ci acea atmosferă monotonă a unei lumi debusolate. O 
exasperare mocnită domină aerului Varșoviei crepusculare, apoca-
liptice din care nimeni nu poate ieși. Toţi sunt captivii acestei lumi, 
care se zbate ca în viscerele unui monstru. Inclusiv Max, mafiotul, 
capiștea hoţilor, este nefericit: fiul său, unicul fiu, este absorbit de 
otrava perversiunilor. Nimeni, dar absolut nimeni, din această lume 
nu se simte împlinit. Angoasa pune stăpânire pe universul întreg, 
„totul arăta ca după o înfrângere sau epidemie, fiindcă străzile și 
podurile erau pustii, iar pasagerii din autobuze semănau cu niște 
deţinuţi sau fugari”23. 

23 Stasiuk, Andrzej. Nouă, traducere de Cristina Godun, București, Rao, 2010, p. 209.



19

Pawel. Intrat în datorii, el încearcă să-și remedieze situaţia. Prins 
într-un cerc al neputinţei și al lipsei de sprijin din partea prietenilor 
de cândva, încearcă disperat să-și salveze afacerea ruinată practic, 
apelând la colegii de odinioară, îmbogăţiţi prin furt și estorcări, 
neștiind, în naivitatea sa, că tocmai ei îi trăgeau capacul. Romanul 
începe brusc cu această căutare disperată și se încheie cu personajul 
pe un acoperiș, salvându-se (pentru cât timp?) de cei care îl urmăreau. 
Mișcarea circulară în interiorul unui oraș reia arhetipala mișcare 
în labirint, unul spaţial, altul economic, altul temporal. Un timp în 
care soarele pare că doar apune, chiar și atunci când e dimineaţă, 
iar lumina se difuzează mereu opacă prin ceaţă.

Regresiunea lui Pawel are funcţie ontologic-recuperatoare. El își 
răscolește adolescenţa, pe când începea să-și câștige primii bani (pri-
ma monedă de cinci zloţi) și prindea gustul reușitei micilor afaceri, 
acel gust pe care nu-l poate uita, din care făcuse o adevărată pasiune 
și o vocaţie, în cele din urmă: 

„De fiecare dată își amintea gustul clipei când o așeză [moneta de cinci 

zloţi – precizare M.Ş.] pe tejgheaua magazinului și privea cum vânzătoa-
rea scoate din ladă oranjada și cum ia de pe raft un baton de ciocolată 
umplută cu roz, cum i le dă absolut nepăsătoare, adăugând și restul de 
treizeci de groși”24.

Apoi coboară în anul 1983, când, împreună cu prietenul său Jacek, 
începe afacerile cu puf, cu cojoace etc. Fugare – Jacek alergat de doi 
tipi necunoscuţi, Pawel urmărit de asemenea în căutarea fără succes a 
banilor pentru a-și acoperi datoriile –, personajele prozatorului polon, 
fie că se cufundă în vis/visare, fie că își întorc pe toate feţele trecutul, 
își rememorează viaţa într-un mod cu totul special, în speranţa să 
descopere acolo, „undeva la fund, adevăratul început”. Hăituit de 
gonașii lui Max, cel care pune la cale ruinarea lui Pawel, Jacek vede 
lumea din jur cumplit de obosită, într-o Varșovie înfrântă. Așadar, 
istoria pe care o urmărește naratorul acestui roman este istoria unei 
lumi din Centrul Europei, limitrofă uneia estice, alteia vestice. Spaţiul 

24 Ibidem, p. 165.
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geografic, dar și structura toponimică a Varșoviei , sunt umplute cu 
o colcăială continuă și amorfă. Spre sfârșitul romanului, naratorul 
formulează aforistic ideea despre indiferenţa metafizică a lumii faţă 
de clocotul ei interior: „Toate astea se întâmplă și se vor întâmpla, de-
oarece lumea nu prezintă fisuri și crăpături. Dacă ceva dispare, apare 
imediat ceva nou”25.

Lumea ca loc visceral. Lumea este cel de-al doilea metapersonaj 

al romanului. Alături de chipul protagonistului Pawel, de imagi-
nea colectivă a Varșoviei, lumea reprezintă un al nod al focusării 
construcției romanești. Imaginea ei de făptură tentaculară cu o 
prezenţă iluzorie se desprinde din percepţiile lui Jacek, bunăoară.

„Lumea îi aluneca șuierând prin cap, dar nu-i dădea speranţe și nici 
nu-i trezea amintiri. Conţinutul gândurilor lui era legat de prezent și 
identic cu ceea ce-i înregistrau simţurile. I se părea că lucrurile nu au nici 
un fel de consecinţe, și nici continuare, asemenea unui program de televi-
ziune care se compune din câteva imagini și nimic altceva.”26

Lumea ia forma unui loc visceral, precum spaţiu visceral devine 
universul, cu cele câteva înfăţișări esenţiale: *) viscerele spaţiului 
urban; **) viscerele gării/gărilor; ***) viscerele fiinţei. În legătură cu 
cea de-a treia imagine, proiectată de autor ca un nucleu imaginativ, 
se află ideea golirii lăuntrice a fiinţei. Lumea trece printr-un dezolant 
și depresiv proces de abandon visceral. Pe Jacek nu-l părăsește nici-
decum senzaţie că au devenit ei înșiși, el și Pawel, locuri devastate, 
în care colcăie și se zbârlește propria zădărnicie.

„Trupul îi era uscat și rece, dar simţea că îl inundă o sudoare reavănă 
și glacială. De parcă vântul s-ar fi strecurat printre măruntaiele lui, de 
parcă ar fi fost gol pe interior, umplut doar cu bucăţi rupte din spaţiul ur-
ban, cu fragmente de peisaj, de parcă l-ar fi traversat un film mut derulat 
în viteză […] Cerul forma deasupra lui o masă gigantică, geometrică, dar 
nu reușea să ghicească ce formă anume avea. Îi era teamă să privească 
în sus. Nu era deloc mai bine decât în lift. Își aprinse în cele din urmă o 

25 Ibidem, p. 267.
26 Ibidem, p. 209.
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ţigară, pufăi din ea de trei ori superficial, și atunci ajunse la treptele care 
duceau direct în viscerele gării. «Și în Leviatan maţele chiorăie», își aminti 
el numele, cu toate că nu știa de unde și-l amintește. Din nou se făcuse 
frig, dar lui îi era parcă mai cald.”27 

Chiriașii acestei lumi sunt „obscuritatea veșnică și aerul 
imobil”28. Văzută ca o secvenţă dintr-o curgere fără început și fără 
sfârșit, rece și cinică, urmându-și calea, lumea evadează din vieţile 
indivizilor înfrânți, dependenţi de stupefiante, depresivi, goniţi 
de hoţi, afaceriști rataţi, care își pierd munca, banii, adăposturi-
le. Echilibrul, liniștea, visele sunt iremediabil pierdute, iar fiinţa 
umană trece printr-o degradantă alertă a ratării. „Lumea părea că 
se târăște undeva, dar nemărginirea ei semăna cu interiorul unei 
cutii albastre.”29 Totodată, când omul pierde tot, este încercat de un 
fel de libertate totală, manifestată mai întâi ca o eliberare de frică. 
Pentru personajele din romanul Nouă chiar singurătatea se lasă 
cumva coruptă, deoarece Pawel învăţase să o alunge printr-un truc 
de magician: numărând bani.

Deși luminile sunt crepusculare, iar atmosfera-i posapocalip-
tică, oglinzile și-au păstrat funcția arhetipală – cea a reflecţiei. În 
suprafețele-oglinzi se reflectă esenţele acestei lumi. Naratorul le 
simite mereu prezenţa, deloc întâmplătoare, în decor, ele iniţiind 
de fapt un cod, prin care lumea romanului își conjugă semnificaţi-
ile. Oglinzile dau impresia unei existenţe multiplicate din diverse 
unghiuri de reflecţie. „Suprafeţele mari de sticlă dublau lumea ca 
o oglindă spre partea cealaltă.”30 Lumina este cadaverică, umbra 
lumii este multiplă și difuză totodată, creînd o atmosferă apăsătoare, 
depresivă, de totală ilaritate a ființei umane: „Lumina gării așternea 
pe toate feţele o culoare cadaverică. Fiecare siluetă arunca o umbră 
multiplă, difuză”31.

27 Stasiuk, Andrzej. Nouă, traducere de Cristina Godun, București, Rao, 2010, p. 38.
28 Ibidem, p. 51.
29 Ibidem, p. 224.
30 Ibidem, p. 56.
31 Ibidem, p. 67.


