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Lucrarea se ocupă în principal de relația
ficțiune istorie. Am abordat raportul (ficțiuneistorie) din perspectivă filosofică (trecând prin
Kant,

Hegel,

Nietzsche,

Heidegger,

Wittgenstein, Vattimo, Hayden White și
Francis Fukuyama), din perspectiva studiilor
culturale, a teoriei literare (inclusiv elemente
de poetică).
Foarte importantă în privința influențelor
(Vest-Est) (de care ne-am ocupat mai ales în
ultimul capitol, dar am urmărit o analiză în
paralel, sau în oglindă, pe tot parcursul
lucrării)

este

înțelegerea

distincției

postmodernism – postmodernitate.
Nu am încercat să intrăm în amănunte cu
analiza critică a vreunui roman; lucrarea este
una teoretică. Ne-am ocupat aproape în
exclusivitate de proză. I-am citat astfel pe cei
9

mai importanți prozatori din vest (Edgar
Lawrence Doctorow, Don Dellilo, Thomas
Pynchon, Julian Barnes, etc). Când am vorbit
despre postmodernismul est-european, i-am
menționat și citat pe Milorad Pavić, Peter
Esterházy, Mircea Cărtărescu, dar cel mai des
ne-am oprit la proza optzecistă din România
(Ștefan Agopian, Bedros Horasangian, Mircea
Nedelciu, Alexandru Vlad,, etc).
Totodată, această analiză în paralel a
literturii occidentale și a celei din est încearcă
să răspundă la întrebarea privitoare la
posibilitatea

de

postmodernism

a

vorbi

est-european

despre
sub

un
regim

dictatorial – cu alte cuvinte, despre un
postmodernism

în

afara

spațiului

postmodernității.
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Descrierea succintă a fiecărui capitol în
parte
Primul capitol al lurării își propune să
identifice

fundamentele

filosofice

ale

postmodernismului și pune în paralel o serie de
concepții diferite cu privire la istorie. Cea mai
influentă teorie și cea de care ne-am ocupat mai
pe larg este teoria relativistă, în formularea lui
Hayden White. De asemenea, am discutat ideile
(controversate ale) lui Francis Fukuyma, din
Sfârșitul istoriei și ultimul om. Pentru a înțelege
elementele constitutive ale gândirii celor doi
(Heyden White și Francis Fukuyama) am făcut o
incursiune în filosofia limbajului (de secol XX)
și în epistempologie – teorii asupra adevărului.
Miza dezbaterii (din primul capitol) pe lângă
trecerea în revistă a unor perspective care au
determinat

în

mare

măsură

viziunea

postmodernă cu privire la istorie și adevăr este
de a stabili (în baza argumentelor din istoria
11

filosofiei) în ce măsură putem vorbi – așa cum
susține White – despre o distanță ontologică,
ireconciliabilă, dintre evenimentul istoric real,
fixat în timp, și încercarea (ulterioară) de a-l
recupera – sarcină esențială a istoriei.
Sistemele filosofice ale lui Immanuel Kant
și Georg Wilhem Friedrich Hegel au costituit
ansamblul ideatic în baza căruia și-au conceput
teoriile Heyden White și Francis Fukuyama –
ambii autori pe cât de controversați, pe atât de
influenți ori de câte ori este pus în discuție
postmodernismul literar.
De asemenea, am făcut o trecere în revistă
a principalelor doctrine filosofice revendicate de
postmodernism: perspectismul lui Friedrich
Nietzsche, viziunea lui Wittgenstein II cu privire
la limbaj, adevăr și limitele cunoașterii.
În perioada relativ recentă (mai ales în
ultimele trei, patru decenii) există filosofie
autointitulată ca postmodernă. În cea de-a patra
12

subdivizune a capitolului I, vom discuta despre
slăbirea ființei. Sintagma (fundamentală pentru
postmodernitate) îi aparține lui Gianni Vattimo,
conceptul însă este asociat de filosoful italian cu
gândirea lui Martin Heidegger și prefigurat încă
din secolul al XIX-lea, de Søren Kierkegaard și
Friedrich Nietzsche.
Depărtarea

de

centru

echivalează

cu

recunoașterea imposibilității de a susține în
continuare gândirea forte – acea gândire care
operează cu concepte universalizabile și care
postulează distincția inexorabilă dintre (și
totodată

aparteneța

la

același

sferă

de

inteligibilitate) subiect și obiect. Aproape toate
dezbaterile

socio-culturale
legate

actuale

de

și

antropologice

postmodernism

și

postmodernitate sunt extensii ale afirmației lui
Nietzsche, cum că omul se depărtează irevocabil
de centru.
Care oameni se vor dovedi atunci mai
tari? […] Cei mai moderați, aceia
13

care nu au nevoie de principii de
credință extremă, aceia care nu doar
că admit, dar și iubesc o bună parte
din întâmplător, din absurd, aceia
care știu să gândească, privitor la om,
cu o însemnată reducere a valorii lui,
fără a deveni prin asta mărunți și
slabi: cei mai avuți în sănătate, cei
care sunt la înălțimea majorității
nenorocirilor – oamenii care sunt
siguri de puterea lor și care reprezintă
cu conștient orgoliu forța atinsă de
om. (Nietzsche, Opere, vol. VIII, II,
p. 118-119, în Gianni Vattimo și Pier
Aldo Rovatti, Gândirea slabă, p. 27).

Descrierea supraomului lui Nietzsche nu
are nimic de a face cu ceea ce, induși în eroare
de însăși semantica termenului, unii dintre
comentatorii de secol XX au interpretat ca
prototip al arianului propus de fascism
înaintea și în timpul celui de-al Doilea Război
14

Mondial.

Supraomul

lui

Nietzsche

este

rezultatul despărțirii ireconciliabile dintre
idealism și pragmatism, al conjuncției dintre
bunăstare

și

angoasă,

dintre

forță

și

resemnare, al echilibrului precar dintre un
perspectivism

ateu

cvasi-optimist

și

luciditatea conferită de posibilitatea unei
priviri înapoi, în istorie. Este descrirea
vizionară a omului contemporan, locuitor al
unei lumi postmoderne.
În

continuare,

totuși,

se

justifică

întrebarea: Ce legătură poate fi stabilită între
intuiția profetică a unui filosof de final de
secol XIX și raportul dintre ficțiune și istorie
în literatură? Răspunsul are în vedere
extrapolarea sinatgmei gândire slabă și de
aplicabilitatea ei nu doar pentru filosofie, ci și
în literatură. De altfel, postmodernismul însuși
nu reprezintă o serie de apariții editoriale
aleatoriu înrudite, ci o practică artistică care
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are în spate un program teoretic adânc ancorat
în filosofie.
În

continuare,

totuși,

se

justifică

întrebarea: Ce legătură poate fi stabilită între
intuiția profetică a unui filosof de final de
secol XIX și raportul dintre ficțiune și istorie
în literatură? Răspunsul are în vedere
extrapolarea sinatgmei gândire slabă și
aplicabilitatea ei nu doar în cazul filosofiei, ci
și în literatură. De altfel, postmodernismul
însuși nu reprezintă o serie de apariții
editoriale aleatoriu înrudite, ci o practică
artistică care are în spate un program teoretic
adânc ancorat în filosofie.
Pentru a avea un pol opus al comparației
și a evita o posibilă obiecție privind limitarea
dezbareterii la o serie de glose de acomodare
la teoriile relativiste menționate mai sus, am
expus în continuare teoria lui Fredrich
Jameson cu privire la postmodernism.
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În încheierea primului capitol (Apendix 3)
am încercat un studiu aplicat pe lucrarea lui
Michel Foucault, Istoria sexualității. Dacă
istoria este înțeleasă (de postmoderniști) în
grilă

perspectivistă,

ca

metanarațiune

dependentă de puterea politică, am analizat
aici modul în care unele concepte (cu
aplicabilitate practică) variază la rândul lor, în
fucnție de aceleași criterii.

În capitolul II al lucrării am analizat
fenomenul

postmodern

postmodernismul

literar)

(cu
în

precădere
legătură

cu

ansamblul de circumstanțe socio-culturale care iau favorizat apariția. Am considerat necesară
necesară discutarea unor termeni ca umanism,
postuman, postumanitate, sfârșit al istoriei și, în
primul

rând,

perechea

conceptuală

postmodernism – postmodernitate (inevitabil
raportată

la

modernism,

respectiv

la

modernitate).
17

Totodată,

am

încercat

să

punctăm

principalele diferențe dintre postmodernitate și
modernitate

(respectiv

postmodernism

și

modernism), dar și apropierile dintre cele două,
linia de continuitate sugerată înclusiv de temenul
care desemnează fenomenul (și conceptul de)
postmodern.
În paralel, am urmărit modul în care
romanul

estic

se

desprinde

de

realismul

caracteristic modernității și încearcă să se
sincronizeze cu literatura din postmodernismul
american și vest-european.

În cel de-al treilea capitol al lucrării am
analizat conceptul de metaficțiune istorigrafică
(sintagma Lidei Hutcheon) și am încercat să
facem cât mei explicită diferența dintre romanul
istoric (în paradigmă reaslistă) și romanul
postmodern, pseudoistoric. În plus, am urmărit
18

să nuanțăm ideea de neîncredere în istorie: cu
excepția unor teoreticieni cu o viziune radicală
(cum ar fi Richard Rorty), nu este vorba despre
o neîncredere în sens tare, despre contestarea sau
punerea la îndoială a tot ceea ce istoria atestă ca
adevărat, ci, mai degrabă, despre o suspiciune
metodologică,

în

tendință

relativizare

spre

literatura

occidentală,
și

o

perspectivism

specifică postmodernității și o neîncredere
conjuncturală în Europa de Est – datorată
regimurilor totalitare comuniste, care controlau
atât prezentul cât și trecutul.
În finalul capitolului am făcut o analiză
aplicată pe romanul lui Orhan Pamuk, Mă
numesc Roșu, urmărind cu precădere raportul
dintre ficțiune și istorie.

În capitolul IV Romanul ca expresie
literară a globalizării. Literatură mondială,
orientalism, postcolonialism am adus în discuție
câteva

concepte

relevante

pentru

studiul
19

influențelor (Vest-Est), concepte desemnate de
sintagme ca: literatură europeană, literatură
comparată, orientaism, postcolonialism – toate
acestea

înțelese

în

conexiune

cu

postmodernitatea (și postmodernismul). Am
expus punctele de vedere ale unor teoreticieni ca
Pascale Casanova, César Domínguez, Singrid
Weigel, Theo D’Haen sau E. W. Said.

Studiu comparativ despre postmodernism și
postmdernitate – chiar dacă vizează în primul
rând raportul istorie-ficțiune și influențele
exercitate de lumea vestică asupra Europei
Centrale și de Est – trebuie să aibă în vedere și
dezbaterile referitoare la concepte ca literatură
mondială,

orientalism

sau

postcolonialism.

Totuși, miza lucrării de față nu ne-a permis să
intrăm în detalii. Prin urmare, am expus câteva
puncte

de

vedere

consacrate

asupra

problematicilor în cauză.
În finalul capitolului, am analizat romanul
lui Salman Rushdie, Midnight Children (Copiii
din miezul nopții) încercând să punctăm
20

aspectele relevante pentru dezbaterea care ne
interesează.
În capitolul V al lucrării am vorbit despre
aspecte ale poeticilor postmodernismului, despre
raportul dinre formă și conținut și despre
procedeele

literare

recurente

în

proza

postmodernă. Încă la nivelul teoriei interne a
textului,

diferențele

dintre

modernism

și

postmodernism sunt adesea imposibil de stabilit
cu acuratețe. Am analizat un caz limită, romanul
lui James Joyce, Ulyses (Ulise), scris între 1918
și 1920 și publicat pentru prima oară integral doi
ani mai târziu, la Paris.
În încheierea capitulului am vorbit despre
imagine

și

despre

simbol

în

romanul

postmodern.
În capitolul final al lucrării am încercat să
stabilim modalitățile în care pot fi corelate
postmodernismul

occidental

și

fenomenul

omonim din Europa Centrală și de Est, dar în
21

special romanul optzecist românesc. În țările cu
regim totalitar, comunist, dinainte de 1989-1990,
nu puteam încă vorbi despre postmodernitate –
deși elemente ale postmodernității occidentale se
simțeau deja simțite și aici.
Există, cu siguranță, o serie de aspecte din
perspectiva cărora proza optzecistă din România
este

triburată

textualismului

francez

și

postmodernismului american. Odată preluate
însă unele tehnici literare, ele au fost adaptate în
funcție de contextul cultural și de regimul
politic.
Concluzia la care am ajuns este că putem
vorbi despre o literatură postmodernă în afara
spațiului postmodernității.
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