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Abstract: In this essay, we attempt an interpretation of the postmodernist literary 

discourse from the perspective of image, imaginary and character. As hyposthases 

of a self-generative type of fiction in Mircea Cartarescu’s postmodernist 

discourse, the body as text and the text as body are reccuring themes. The text is 

a written simulation of the materiality of the body, throught the lines of which the 

image of the author allows itself to be seen programaticaly. Approached from the 

point of view of the fascination exercised by the transformation of the body into 

letter upon the postmodernist writer, the theme of corporality unveils spectacular 

depths. This is the reading we propose for Mircea Cartarescu’s shortstory.  
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0. Ficționalitate și istorie 

Se pare că nu e nimic mai discutabil astăzi în literatură, în filosofie, în 

istorie şi antropologie decât realitatea. Putem găsi o explicaţie paradoxului asociat 

realului, observând imaginile difuzate în media,punând tot  mai mult sub semnul 

întrebării capacitatea umană de a recunoaşte realitatea, de a distinge obiectul real 

de reflectarea acestuia în oglinzile seducătoare ale ecranelor TV, ale computerelor 

sau ale ziarelor de mare tiraj. Aceasta este şi problema pe care şi-o pune Carmen 

Muşat înStrategiile subversiunii(2008),când consemnează următoarele: „Deşi 

graniţa dintre real şi fictiv nu dispare, criteriile după care ea se trasează devin din 

ce în ce mai greu de stabilit, tocmai datorită caracterului eluziv al realului” 

(2008:225). Prin urmare, adevărul revelat de ficţiune nu poate fi decât unul parţial 

şi inevitabil subiectiv: „Noul realism postmodernist despre care vorbesc 

deopotrivă scriitorii şi filosofii, continuă critciul, poate fi definit ca acceptare a 

unei realităţi viciate de livresc, în permanenţă modelată de limbaj, de literatură, de 

mass-media şi de computer.”(Mușat, 2008:225) 
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Neavând acces direct la realitate, creierul uman construieşte o lume 

cognitivă ca un construct viabil, produs în individul care cunoaşte (Cf Siegfried J. 

Schmidt). Elementele realităţii sociale produse de creierul uman sunt lumea, 

corpul şi subiectul cognitiv. Literatura postmodernă, proza în special, inversează 

prioritatea realului în raport cu ficţionalul. De la formula nietzscheană a „lumii ca 

ficţiune” s-a ajuns la o perspectivă mult mai radicală: „lumea este ficţiune, saturată 

de personaje a căror viaţă se desfăşoară în lumina reflectoarelor. 

Operaliterară postmodernă (atât proza, cât şi poezia, dramaturgia) îi 

conferă cititorului şansa de a participa la o continuă redescoperire a cotidianului, 

deoarece percepţia realităţii în multitudinea ipostazelor sale a înlocuit obsesia 

limbajului, care a dominat vreme îndelungată literatura modernistă.  

Nimic nu e firesc în limbaj şi în lume, totul este convenţie şi obişnuinţă; 

scriitorul postmodern ştie că tensiunea creată de lipsa relaţiei dintre realitate şi 

limbaj nu poate fi anulată. De asemena, ține cont de faptul că literatura există în 

virtutea unui „contract ficţional”, tacit, între autor şi cititor, acord ce prevede rolul 

esenţial al imaginaţiei în structurarea operei. Cu alte cuvinte, în literatură, totul 

este o înscenare.  

Boris Tomaşevski se întreaba pe bună dreptate ce sens are termenul 

„realist” făcând referire la mişcările literare a căror artă poetică se articulează pe 

ideea motivării realiste a procedeelor artistice. Permanenta înnoire a convenţiilor 

şi faptul că materialul realist în sine nu reprezintă o construcţie artistică atâta timp 

cât impune utilizarea unui sistem rigid de procedee de construcţie, se constituie 

într-o explicaţie a transformării realismului în şabloane ale istoriei literare.  

Analizând acest concept, Renée Wellek distinge dintre un realism  etern, 

tipologic, caracterizat prin fidelitatea faţă de natură şi predominanţa conceptului 

de imitaţie, respectiv prin realismul istoric ce domină literatura unei epoci anume, 

avertizând asupra „capcanelor realismului”.  

Ceea ce postmodernismul respinge în mod constant este între altele 

tentativa poeticii moderniste de a impune existenţa unor universuri 

distincte:lumea, în sensul realității, şi arta. Astfel, definitoriu pentru 

postmodernism este asediul ficţiunii asupra vieţii cotidiene ce determină 

modificarea structurală a realului în orice clipă. Această neobosită transpunere în 

cuvinte a evenimentelor trăite face din omul comun un potenţial personaj. Mai 

mult sau mai puţin decât scriitorul, omul „cotidian” trăieşte şi el spaima paroxistă 

de a descoperi alteritatea multiplă a propriei individualităţi.  

În ceea ce priveşte imaginarul  şi funcţia lui esenţială în procesul de creaţie, 

Jean Burgos îl analizează printr-o critică expresivă, astfel: „Imaginarul este acea 

răscruce în care se întretaie pulsiuni izvorând din lumea lăuntrică şi presiuni 

impuse de mediul exterior; iar imaginea, acest activator al imaginarului se 
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singularizează atât prin complexitatea, cât şi prin dinamismul ei, ceea ce o 

caracterizează însă în primul rând este plasticitatea,” (Burgos, 2003: 45). 

Imaginea, prin atributele spontaneității, imediatului și instantului, pe care 

nu reuşeşte să le pună suficient în valoare, va actualiza imaginarul, îl va 

concretiza, delimitându-l în cadre(frame), colorându-l, reanimându-i forţele, 

reînnoindu-i-le, însă, oricât de mare i-ar fi rolul, se poate întâmpla ca, în 

funcţionarea ei normală – cvasi-fiziologică –, imaginea să nu cunoască alt spaţiu 

decât cel al imaginarului, pe care îl activează. De aceea,imaginea apare destinată 

înscrierii dinamice în modalităţile de structurare şi de ocupare ale unui spaţiu al 

imaginarului, pe care nu poate să-l modifice şi îi acordă astfel primatul 

fundamental.   

În Strategiile fatale(1996), Jean Baudrillard face o distincţie clară între 

imaginar şi hiperreal: „Realul nu se retrage în folosul imaginarului, el se retrage 

în folosul a ceea ce este mai real decât realul: hiperrealul. Mai adevărat decât 

adevăratul este simularea.” (1996: 15).  

Cultura postmodernă emite un mesaj cel puţin straniu: realul a dispărut şi 

nici iluzia nu mai este posibilă. Cum imaginea a înlocuit realitatea pe care ar trebui 

să o reflecte, realul şi imaginarul devin aproape imposibil de definit. Ficţiunea este 

confundată cu faptul, iar imaginaţie nu mai înseamnă un centru creator de sensuri, 

ci o oscilaţie lipsită de referinţă şi raţiune, la fel cum şi naturalul încetează să mai 

existe. Jean Baudrillard spune că: „A existat mai înainte o clasă specială de obiecte 

alegorice şi puţin diabolice: oglinzile, imaginile, operele de artă simulate, dar 

transparente, manifeste ce aveau stilul lor. Şi plăcerea consta în a descoperi 

naturalul în ceea ce era artificial şi contrafăcut. Astăzi, când realul şi imaginarul 

se confundă în aceeaşi totalitate operaţională, fascinaţia estetică este peste tot: este 

percepţia subliminală, trucajul, montajul, scenariul.”(trad.n.)(Baudrillard, 1976: 

116) 

Deoarece cultura occidentală este subordonatăimaginii, totul poate fi 

transformat într-o uriaşă bandă lectorială, în care realitatea se confundă cu propria 

imagine, nemaiconstituind semnul puterii, ci doar un scenariu. În acest context, 

postmodernismul are drept referinţă moartea iminentă a imaginaţiei, raportul real/ 

imaginar fiind pur şi simplu ignorat.  

 

1. Registre discursive: personaj, narator, naratar 

Pentru un cititor consecvent al prozei postmoderniste, predilecţia autorilor 

pentru descriptiv – atunci când nu se optează pentru dialog – nu poate fi ignorată 

şi nici considerată accidentală sau lipsită de fundament teoretic. Început odată cu 

Proust, prin ştergerea treptată a „frontierei” între descriere şi naraţiune şi consfinţit 

de reprezentanţii Noului Roman Francez, declinul naraţiunii – acest mod al 

reprezentării literare – ar putea părea definitiv. Dar, cum orice descriere 
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presupune un sistem narativ, fie el eliptic sau perturbat, a vorbi despre dispariţia 

naraţiunii ar fi echivalent cu a neglija raportul de complementaritate dintre aceste 

două tipuri structurale de organizare textuală. 

Strâns legat de evoluţia structurii narative, personajul literar este supus şi 

el unor modificări substanţiale. Dacă Alain Robbe-Grillet considera că: „romanul 

care conţine personaje aparţine cu adevărat trecutului” (apud Mușat, 2008), 

denunţând psihologia ca element artificial şi arbitrar al viziunii auctoriale, pentru 

Nathalie Sarraute nu există nicio legătură directă între identitatea personajului şi 

regulile de constituire a unei naraţiuni. Identitatea personajului şi cea a autorului 

se estompează sub presiunea limbajului, privit ca singura sursă a textului. Triumful 

impersonalităţii moderniste, al retragerii definitive a autorului în toate ipostazele 

sale din operă îmi pare evident în romanele acestor scriitori francezi. 

În replică, postmodernismul redescoperă interesul pentru problematica 

persoanei, pentru entitatea multiplă şi contradictorie care este eul. Putem spune 

chiar că avem de-a face cu o revenire în forţă a acestuia, sub diverse forme, în 

majoritatea operelor postmoderne. Indeterminarea este astfel atât efectul imploziei 

eului auctorial, cât şi reflexul unei intertextualităţi amplificate de multitudinea  

relaţiilor pe care diversele ipostaze ale eului le stabilesc cu alte lumi/ texte. 

Predilecţia pentru descriere nu este motivată polemic, prin raportarea la 

„modele celebre”, ci dictată de necesităţi pragmatice: dincolo de evidenta 

deschidere descriptivă, există avantajul cert al unităţiipoiesis-uluişi mimesis-ului 

pe de o parte, respectiv al coexistenţei structurilor lirice şi epice, pe de altă parte. 

Situată în diacronie, naraţiunea implică existenţa unor structuri temporale 

şi tematice care impun un anumit comportament de lectură, efect al „tiraniei” 

poveştii. Prin contrast, descrierea înseamnă anularea principiului succesiunii, 

având ca rezultat imediat mobilitatea evidentă a elementelor care o compun: 

ordinea acestora este aleatorie, importante fiind relaţiile care se stabilesc în 

interiorul sistemului, eminamente sincronic. Opţiunea pentru descriere face din 

personaj efectul unui echivalent al unei denumiri expansive. 

Personajul postmodern moşteneşte din natura-scenariu a epocii baroce 

pasiunea pentru teatral şi succesive metamorfoze şi anamorfoze. Comentând 

operele arhitectonice ale arhitectului Bernini din epoca de glorie a barocului 

italian, Giovanni Careri vorbea despre o estetică a eterogenului şi a trecerii care 

reflectă de fapt despre: „o estetică a eterogenului ce reflectă de fapt un regim al 

reprezentării în care sensibilitatea şi intelectul sunt mişcate de pasiuni, avându-şi 

modelul în trupul omenesc.” (în Villari, 2000: 314) 

Pluralismul universului se răsfrânge şi asupra individului, poziționat la 

intersecția unor euri şi poveşti multiple. Situaţia în care personajul îşi descoperă 

alteritatea cu surprinderea şi teama cu care Gregor Samsa ia act de strania lui 

metamorfoză este frecventă în proza postmodernă. În acelaşi stil, naratorul din 
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Rem şi Gemenii, de Mircea Cărtărescu, se imaginează în postura unui păianjen la 

pândă, ce-şi urmăreşte prada cu o nedisimulată voluptate, ţesându-şi pânza, 

textura, textul: „... având în vedere că eu chiar sunt această insectă.” 

În Rem, metamorfoza s-a produs deja, iar păianjenul-narator îşi 

mărturiseşte înfrigurarea cu care îşi aşteaptă victimele-personaje. Ubicuitatea este 

trăsătura lui definitorie: „Îmi întind labele transparente prin cameră. Tremur de 

poftă, de aşteptare. Pândesc la geam, apoi, cu agilitate, sar la uşă. Mă strecor 

printre cărţi lăsându-mi în afară doar căngile de pe care picură veninul ...” 

Confuzia dintre personaje şi narator este amplificată de intervenţiile 

autorului în text – când ca personaj ale cărei acţiuni sunt înregistrate şi narate de 

o altă voce, când ca narator omniscient sau ca sine însuşi. Impactul eului, ipostaza 

exterioară a sa pun în evidenţă echivocitatea identităţii: „eu însumi” perceput şi 

reprezentat ca multiplicitate. 

 

1.1.  Omniscienţe inedite. Rem 

După cum am remarcat, în Rem,jocul alternării naratorilor şi martorilor se 

amplifică. Naratorul-păianjen, ce apare şi în Gemenii, este o „modalitate de 

parodiere a omniscienţei şi omnipotenţei autorului tradiţional” (Muşat, 2008)  

narator ce devine şi el spectator/ auditor la naraţiunea lui Vali, tânărul care 

călătoreşte cu autobuzul spre Dămăroaia, unde locuieşte iubita lui, Nana Svetlana, 

care îi va povesti o întâmplare din copilărie. La rândul ei, Nana devine martor al 

poveştii lui Egor, iar în centrul întregii naraţiuni se află însuşi autorul, la care se 

ajunge în final, închizându-se cercul: „Rem  e un capitol gândit pe sistemul undelor 

concentrice. Cercul cel mai larg aparţine naratorului-păianjen, cercul ultim, 

Autorului, instanţă integrată aici în cercul prozei”.  

Distanţa dintre Mircea Cărtărescu - scriitorul şi personajele sale 

esteinsignifiantă. Cufundat în subteranele fiinţei, în labirinturi lăuntrice, autorul se 

repliază asupra lui însuşi. Trecerea de la o voce la alta se face pe nesimţite şi 

impresia este aceea a polifoniei; păianjenul se cufundă în corpul lui Vali : „ Mă 

grăbesc să-mi fac loc pe sub pielea lui, să înot în sângele lui,  prin artere din ce în 

ce mai largi, printre ostroavele hematiilor, a leucocitelor, până ajung, odată cu 

toate marnele şi aluviunile lumii, în delta imensă  a creierului său, unde mă 

culcuşesc confortabil, strângându-mi ghiarele pe lângă corp (...) fir-ar să fie, 

neroada asta nu putea să urce decât cu paporniţa în maşină şi să mi-o proptească 

sub picioare. Noroc că la a doua cobor. E prea departe, trebuie să merg, pe gerul 

ăsta, în condiţiile astea mizerabile, până la capătul pământului. Şi n-am chef să mă 

îmbolnăvesc doar ca să par în faţa ei irezistibil. (...).  Junele tânăr care cugeta 

astfel, închizând când un ochi, când altul, se dă jos din autobuz în bezna cartierului 

din Dămăroaia şi o ia agale spre pătrăţelele slab luminate ale blocurilor.” 

(Cărtărescu, Nostalgia: 2000) 
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1.2.  Ambiguităţile naraţiunii la persoana a doua 

Preferinţa romancierilor, preferinţa postmodernilor şi, prin extensie, și a 

lui Cărtărescu, pentru persoana a doua singular în locul persoanei a treia, 

reprezintă detaliul lingvistic ce trădează prezenţa unui trup vorbitor, oral, gestual 

şi, în plus, caracterul mediat dialogic al discursului romanesc. Ambiguitatea 

referenţială a persoanei a doua este elementul inedit şi stimulator în opera lui 

Cărtărescu şi dă o atemporalitate discursului, presupunând totdeauna o prezenţă, 

saturată de relativismul persoanei întâi singular, acest „tu” fiind semnul distinctiv 

al dialogului intratextual. Este un tu nedefinit şi ambiguu ce implică absenţa unui 

eu narant explicit dar care nu împiedică natura dialogică a textului pentru că, 

dincolo de marginile personajului şi al naratorului şi al naratarului, ei se constituie 

în personalităţi de graniţă, fiinţă de hârtie. Acest proces, des întâlnit în romanul 

postmodernist în care distincţiile clasice autor-narator-personaje nu mai 

funcţionează, doreşte crearea unei permanente ambiguităţi din perspectiva căreia 

Autorul nu mai este un dincolo al textului, cât un dincoace al frazelor şi stărilor pe 

care opera sa le conţine. 

 

2.Stările scriiturii şi ale autorului. Travestiul – Gemenii/ Travesti 

Nuvela Gemenii o putem considera ca fiind nucleul germinativ al 

romanului scris ulterior de către Cărtărescu ce reia aceeaşi noţiune provocatoare a 

măştii, a travestiului, născută de un continuu vid interior resimţit de autor. Criza 

eului este resimţită ca o criză a maturităţii, provocată de distanţa dintre vârsta 

biologică şi cea lăuntrică. Succesivele retrageri în tăcere şi tentativele repetate de 

autodistrugere ale autorului îşi găsesc liniştea doar în scris.  

Tema scrisului ca modalitate de exorcizare a fantasmelor se regăseşte 

constant la Mircea Cărtărescu. Figura centrală a operei sale prozastice este 

creatorul într-o multitudine de ipostaze: de la Dumnezeul creştin, creator absolut, 

la Copilul/ Adolescentul a cărui imaginaţie are puterea de a da naştere unor lumi 

fantastice, apoi la Îndrăgostitul care, prin forţa iubirii sale, mişcă soarele şi luna, 

are puterea de a modifica alcătuirea fiinţelor cu care intră în contact, a lumii 

terestre şi a spaţiilor cosmice, până la Autori, o fragilă fiinţă de hârtie, variantă a 

Divinităţii, şi dublul său textual. 

 Asemeni lui Dionis-Dan din Sărmanul Dionis, al lui Eminescu, naratorul 

postmodern din Travesti are revelaţia identităţii transcendente, fără ca această 

descoperire să aibă consecinţele dramatice pe care le are asupra personajului 

eminescian, eminamente romantic. Ceea ce pentru Dionis era echivalent cu 

comiterea hybrisului, pentru personajul narator din Travesti devine un gest reflex 

ce şterge diferenţa dintre uman şi divin, confirmând puterea imaginaţiei auctoriale. 

„Eram bolnav de dorul de a deveni Dumnezeu.” - mărturiseşte acelaşi personaj din 



Acta Marisiensis. Philologia Issue no. 1/2019 

17 
 

Travesti, nerăbdător să creeze o lume perfectă, cartea, care să se substituie propriei 

vieţi. În întreaga operă Mircea Cărtărescu continuă de altfel să se autodevoreze 

alternând deseori monoton „nefericirea exaltată cu depresiunea fericită.”  

Ca marele păianjen din Travesti - figură emblematică -, scriitorul 

Cărtărescu îşi ţese îndelung pânza textuală pentru a prinde în ea nu doar însemnele 

lumii exterioare şi ale celei lăuntrice, ci mai ales urmele unor lumi posibile, nu 

doar imagini sau idei, ci şi trăiri, mai ales emoţii, pe care are forţa să le transforme 

ulterior în viziuni. Gestul reflex al oglindirii, ce apare mai întâi în Gemenii şi apoi 

în Travesti, nu e lipsit de surprize. De fiecare dată, oglinda trimite înapoi imaginea 

neliniştitoare a unui dublu, mereu altul, un alter ego „fără  pată şi fără prihană” 

cum este Victor, adolescentul din Travesti, sau dimpotrivă, tulburător şi maculat 

fiinţă înspăimântătoare, cu o consistenţă spectrală, ipostază feminină (ca în 

Gemenii) a unei entităţi androgine. 

 

3.  „Moartea autorului” 

 O caracteristică a scriiturii postmoderne este aceea a operei ce-şi „reneagă” 

autorul, lipsa acestuia dând naştere la o diminuare a forţei legitimatoare şi a 

autorităţii acestuia. Se produce astfel o deconstrucţie a cultului creatorului şi al 

geniului, dezvoltat în modernism, deconstrucţie ce vizează de altfel multe alte 

concepte folosite de aceştia. 

 În postmodernism, se consideră că textul conţine în sine o serie de 

presupoziţii care depăşesc intenţia iniţială a autorului, la fel cum, de exemplu, 

efecte stilistice pe care de obicei le atribuim genialităţii scriitorului pot fi 

consecinţe ale înseşi limbii folosite. Astfel: „Texul «se face pe sine» şi, prin 

intermediul autoreflexivităţii limbajului, îşi creează sensurile la intersecţia cu 

celelalte texte” (Grădinaru, 2010: 181). 

Jaques Derrida consideră această situaţie ca „eliberatoare” (1998: 390), iar 

Roland Barthes celebrează intrarea într-o epocă a „libertăţii voioase” (1987: 127) 

Tendinţa generală este aceea de  a diminua pe cât posibil rolul demiurgic al 

autorului, tendinţă care merge până la a proclama dispariţia eului auctorial ca şi 

„cauză” a scriiturii. În felul acesta, se ajunge la ideea că textul se scrie singur sau, 

cu alte cuvinte, la un concept de „scriitură a-cauzală” concept pe care Jean Louis-

Baudry îl defineşte după cum urmează: „Din această perspectivă, subiectul, cauză 

a scriiturii, dispare, iar autorul, scriitorul, o dată cu el. Scriitura nu reprezintă 

creaţia unui individ izolat: ea nu poate fi considerată ca o proprietate a sa (...). 

astfel, ajungem să definim o scriitură a-cauzală, caracterizată mai întâi prin 

dispariţia unui semnificat care i-ar fi în acelaşi timp şi origine şi scop.” (Baudry, 

în  Pentru o teorie a textului, 1980: 238). 

Roland Barthes declară independenţa textului literar şi „imunitatea” 

acestuia în faţa sensurilor impuse de cititor; de unde rezultă şi meritul de a fi 
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explicat în mod clar sintagma „moartea autorului”, care se referă la degradarea 

instituţiei  reprezentate de el.  

 În jocul postmodern, se mai poate vedea în scriitor un agent provocator şi 

chiar manipulator al receptorului, dar în condiţii textuale bine definite. Caracterul 

contradictoriu al postmodernismului este încă o dată revelat prin intermediul 

acestor decupaje conceptuale. Simultan cu „decuparea fastuoasă” a autorităţii şi 

a gândirii centrate se reînnoieşte, la un alt nivel şi sub o altă formă, un interes 

subteran pentru acestea. 

 Acesta e şi cazul prozei lui Mircea Cărtărescu care pendulează între 

anularea şi, în acelaşi timp, paradoxal, divinizarea Autorului. Egor, personajul din 

Rem, e una din vocile ascunse ale omului şi autorului Cărtărescu, voce prin care 

îşi confesează aspiraţia către găsirea stării de potenţialitate absolută, de 

omniscienţă şi omnipotenţă ca scriitor şi Creator.  În acelaşi timp, fidel poeticii 

postmoderne, el se autodevorează pentru a (se) renaşte. 

Contradictoriu şi neliniştit, animat simultan de iubire de sine şi aversiune 

faţă de propria persoană, hipersensibil şi, de aceea, extrem de vulnerabil, 

disecându-şi cu nedisimulată voluptate victoriile, precum și înfrângerile, Mircea 

Cărtărescu e un om al contrariilor. 

 

3.1. Corp şi corporalitate 

Acest pattern corporal se regăseşte, ca un ecou literar, în fastuoasele 

descrieri onirico-fanteziste din Nostalgia şi Orbitor ale lui Mircea Cărtărescu. 

Insistenţa, cu care se revine, în textul postmodernist, la descrieri ale corpului 

uman, pune în lumină corelarea personajului cu spaţiul, ca şi rolul fundamental pe 

care trupul-senzor îl are în percepţia şi în constituirea universului.  

„Spaţiul e paradisul, timpul este infernul”, scrie Cărtărescu în Orbitor, 

atribuind astfel spaţiului şi implicit privirii care îl traversează un statut privilegiat. 

Prin urmare, în proza postmodernă, spaţiul este perceput el însuşi ca text, pagină 

tipărită, alcătuit dintr-o multitudine de trasee ce se intersectează, dobândind astfel 

profunzime. 

Confruntată cu masiva derealizare a omului, literatura postmodernă,este 

marcată de obsesia corporalităţii pierdute, sub forma autoficţiunii sau a 

heterotopiei sau distopiei. 

Roland Barthes, în Plăcerea textului(2006), se întreabă dacă „textul are o 

formă umană”, dacă nu cumva el este o anagramă a corpului (autorului, 

personajelor), cu atât mai mult cu cât, neputându-se percepe pe sine însuşi din 

afară, din cauza corpului, omul este condamnat la... imaginar. Această căutare a 

corporalităţii o regăsim în Nostalgia, am putea spune programatic. Textul, textura, 

ţesătura par să se confunde, menite să acopere şi să disimuleze deopotrivă corpul 

fizic şi cel literal al protagoniştilor. 
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 Prin intermediul oglinzii (Gemenii), diferenţa dintre trupul concret şi 

reflectarea sa dispare, iar dubla metamorfoză corporală se produce tot sub semnul 

oglinzii. O căutare a unui trup fără trup, a unei corporalităţi în acelaşi timp 

materiale şi lipsite de  materialitate organică a corpului fizic urmăresc prozatorii 

postmoderni. Ipostaze ale unui tip de ficţiune autogenerativă, trupul ca text şi 

textul ca trup sunt teme recurente. 

Nostalgia şi Orbitor sunt tot atâtea manifestări ale sinelui din care textul se 

ţese şi capătă substanţă. Legată indisolubil de dialectica prezenţă - absenţă, 

descoperirea trupului în literatură pune problema reprezentării. Raportul 

conflictual dintre trupca „factor perturbator”, ca element al dezordinii, şi literă, 

ca purtătoare de echilibru, de consecvenţă, de stabilitate, determină o tensiune ce 

declanşează „maşina textuală” care circulă în intertextul dintre viaţă şi operă. 

Textul este  aşadar o astfel de imagine, un simulacru scriptural al materialităţii 

corporale, printre rândurile căruia figura autorului se lasă programatic întrevăzută. 

Abordată din punctul de vedere al fascinaţiei pe care transformarea trupului în 

literă o exercită asupra scriitorului postmodern, tema corporalităţii  îşi dezvăluie 

nebănuite adâncimi. 

 Pentru Mircea Cărtărescu, a vedea lumea înseamnă a-i inventa consistenţa 

materială pornind de la senzaţiile propriului corp: „Nu suntem asemenea orbului 

din naştere, ci aceluia care şi-a pierdut vederea în copilărie, şi care uneori visează 

lucruri de neconceput: imagini şi culori, contururi şi umbre, buze, ochi, o mână pe 

care, însă nu le mai recunoaşte decât ca pe nişte emoţii evanescente, ca pe o 

presimţire plină de îndoială: că odată va mai vedea, şi nu doar cu ochii, ci cu toată 

pielea corpului său, şi nu doar cu pielea, ci cu viscerele deopotrivă, cu venele şi cu 

arterele, cu traheea şi cu esofagul, cu oasele bazinului şi cu glandele endocrine, cu 

sângele şi cu saliva, şi cu moscul din transpiraţia lui”. 

La rândul ei, memoria este depozitara unor trupuri pierdute de-a lungul 

timpului, dar niciodată uitate, iar recuperarea lor implică, inevitabil, intervenţia 

imaginaţiei. O strânsă legătură se stabileşte între a vedea, a-şi aminti şi a imagina, 

actul scrierii fiind sinteza acestor trei acţiuni: „Carne metafizică, omogenă şi fără 

fibre”, trecutul este  „corpul de timp şi reverie al vieţii noastre” şi orice încercare 

de a-l recupera este şi o tentativă de regăsire a corporalităţii”. 

 

Concluzii 

 În proza cărtăresciană, autorul şi personajul său stau de o parte şi de alta a 

oglinzii textuale care funcţionează asemenea unui fascinant caleidoscop: la fiecare 

răsucire, imaginea se schimbă, pieselepuzzle-ului se reorganizează, alcătuind 

geografii imaginare funambuleşti, izbucnite de multe ori în plin realism al 

descrierilor. Niciodată gestul reflex al oglindirii nu este lipsit de surprize; de 

fiecare dată oglinda trimite înapoi imaginea neliniştitoare a unui dublu, mereu 
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altul, „închis” în faldurile sale tulburi , un alter ego „fără pată şi fără prihană”- 

cum e Victor din Travesti, sau, dimpotrivă, tulburător şi maculat, fiinţă 

înspăimântătoare, cu o consistenţă spectrală, ipostază feminină (ca în Gemenii) a 

unei entităţi androgine.  

Abundenţa formelor dublului în proza lui Mircea Cărtărescu trimite, din 

nou, la tematica romantismului, la autori precum Hoffman, Poe, Eminescu sau 

Jean Paul – al cărui erou, tot un Victor, este preocupat încă din copilărie – 

asemenea personajului omonim al lui Cărtărescu - de realitatea dedublării. 

 Mărturisită repetat, atât în Jurnal, cât şi în romanele Nostalgia,  Travesti 

şi Orbitor, identificarea totală cu propriul text – de data asta un dublu tipografic – 

consemnează distanţa conştient asumată a prozatorului faţă de poetica romantică. 

Astfel afirmaţia „sunt totuna cu textul care mi s-a lipit de corp şi mă înveninează” 

(asemenea celebrei cămăşi a lui Nessus) devine leit-motivul care defineşte atât 

confesiunea, cât şi ficţiunea cărtăresciană. 
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