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REZUMAT

Cuvinte cheie: Adriana Bittel, studiu monografic, optzecism, tardomodernism,
postmodernism

Teza de doctorat „Adriana Bittel: incursiuni în geografia formelor mărunte ale realității
cotidiene” urmărește o abordare exhaustivă a creației epice semnată de Adriana Bittel,
proiectată într-un demers al recuperării și al re-valorizării scriitoarei având drept consecință
ierarhizări și taxinomii de ordin etic și estetic, în raport direct cu o astfel de personalitate
notabilă a lumii literare, jurnalistice și culturale, la care ne raportăm.
Într-o practică a „(re)lecturii”, ne vom referi, cu precădere, la particularitățile sectorului
prozastic, domeniu ce îi reliefează potențialul literar, printr-o pertinentă și operantă raportare
la receptarea critică și teoretică a formulei narative. Nu înainte însă de a consemna prezența
discretă a scriitoarei Adriana Bittel în peisajul literar și artistic al anilor `80.
Un prim aspect al cercetării mizează, astfel, pe fixarea reperelor biografice în măsură să
evidențieze atât prezența scriitoarei în orizontul literar, cât și ipostazele devenirii sale
intelectuale și scriitoricești. Concret, vizăm reliefarea „structurii de existență” a Adrianei Bittel
aflată într-o permanentă interdependență cu universul de creație, în sensul unui destin ontologic
profund livresc. Principiul director al acestui deziderat constă în plasarea „vieții literare” a
prozatoarei sub însemnul tutelar al discreției absolute întipărite în permeabilitatea texturii epice
atât la nivelul formelor narative și discursive, cât și la modul de raportare la realitate. Abordarea
dimensiunii publicistice a existenței Adrianei Bittel va subscrie acestei inițiative, cu o serie de
consecințe relevante în actul scriiturii.
În continuarea acestui demers exegetic, nu vom eluda recursul la avantajele criticii
interpretative grație privilegiilor oferite de tematism, de psihanaliză, de imagologie și de
culturologie. Incursiunea în geografia formelor mărunte ale realității corespunde tocmai
investigării „structurii complexe”1 a ficționalității textelor Adrianei Bittel, respectiv a
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Toma Pavel. (1992, p. 91). Lumi ficționale. București: Editura Minerva.

universului prozastic articulat drept o „constelație de lumi”2 posibile, asumată ca „metaforă
ontologică pentru ficțiune”3, luând în discuție fiecare volum (implicit publicațiile din volume
colective). În acest sens, vom diseca textele din punct de vedere tematist, din perspectiva
psihologiei personajelor, al imaginarului propus de universul ficțional, având ca reper studii
teoretice de referință și țintind nu doar elementele de specificitate, ci, mai ales, zonele de
interferență tematică, narativă, stilistică etc.
La fel ca majoritatea optzeciştilor, Adriana Bittel pătrunde în orizontul literar al anilor `80 prin
formula prozei de mici dimensiuni, exerciţiu care o caracterizează drept o scriitoare matură,
vizibil formată, și care, mai târziu, va recurge la experimentul romanesc, ca principală poartă
transgresivă dinspre un filon textualist spre unul postmodern.
Ipoteza transgresării formulei narative dintr-o etapă inițială a textualismului spre o nouă
sensibilitate specifică postmodernității ocupă locul unei atente analize focusate pe încercarea
încadrării autoarei într-o anume direcție literară. Ultimele două secțiuni ale lucrării vor fi
edificatoare în acest sens, astfel încât, în cazul Adrianei Bittel, constatăm o experimentare a
„mijloacelor” modernității târzii care, spre jumătatea decadei opt se va tempera și va fuziona
cu „o schimbare de accent” vizibilă în raza de acțiune a „canonului” postmodern. De asemenea
ne propunem „absorbirea în joc”, prin aplicarea metodelor de (re)lectură enunțate și teoretizate
de către Matei Călinescu4, de la cele pentru aflarea secretului sau adevărului ficțional (căutând
semnificații ascunse în detalii precum onomastica folosită, numerologia utilizată ş.a.), la lectura
intertextuală, sau ludică, toate dependente, în subsisdiar, de relectura operei, menită să releve
într-o circularitate continuă, sensuri noi, puncte de vedere insolite arondate actului interpretării.
Tot acest demers joacă un rol însemnat în redefinirea relației autorului cu textul său, dar mai
ales cu cititorul a cărui implicare activă în jocul narativ îl poate aduce „pe picior de egalitate
cu autorul”5.
Teza de față subscrie perceptelor monografiei literare axată în mod deosebit pe
reliefarea coordonatelor narative ale sectorului prozastic semnat de Adriana Bittel, cu scopul
de arondare a scriitoarei în morfologia experimentelor literare ale proiectului optzecist. Drept
pentru care se justifică implicita raportare la aparatul critic al vremii, constituit atât din vocile
marcante ale seniorilor (Nicolae Manolescu, Eugen Simion, Ioan Holban, Radu. G. Țeposu
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ș.a.), cât și din ecourile criticii preponderent foiletonistice în varianta „tinerilor generației în
blugi”.
Scopul și obiectivele cercetării
Prezenta lucrare se cristalizează drept un studiu monografic a cărui complexitate este
accentuată prin demersul recuperator și (re)valorizator al unei creații epice prea puțin
valorificată în cadrul „canonului” literar al anilor `80. În acest scop, raportarea la experimentele
modernității târzii și, progresiv, la o simptomatologie postmodernă, constituie coordonatele
arealului cultural și literar pe care îl avem în vedere.
Obiectivul identificării unei invariante narative a scriitoarei Adriana Bittel subscrie
opţiunii având ca finalitate valorificarea creației sale, pe care o vom dezbate în contextul
experimentelor literar-artistice din raza de interes a optzecismului, într-o abordare pluriperspectivală în acord cu sensul enunțat de U. Eco, cel al „operei deschise”.
Reperele conceptuale care au stat la baza cercetării monografice
Demersul de față vizează revederea şi sistematizarea tendințelor literare specifice anilor
`80, caracterizate în plan naratologic printr-o diversitate a formulelor, prin numeroase inovații
în plan textual, printr-o „nouă autenticitate” a scriiturii ca motive recurente ale unei „poetici”
inițial textualiste. În varianta experimentată de „noua proză”, formula gravitează în jurul unor
diverse și complexe serii de procedee de „inginerie textuală” ce încearcă să reliefeze un portretrobot al generației: este vorba despre autoreferențialitate, metalimbaj, o conștientizare a actului
scriptic, o „democratizare a discursului”, polifonia vocilor narative și o coordonată stilistică
insolită, ironie, ludic, o „nouă priză la real”, textul în text, citatul, aluzia etc., multe dintre
acestea fiind identificabile cu precădere în proza scurtă a Adrianei Bittel. Tranziția către o
„poetică” postmodernă semnalează o nouă atitudine față de realitate, recunoscută printr-o
abordare hiperrealistă, dar și o atenție sporită asupra discursivității și a modului de funcționare
a limbajului în deplină concordanță cu un anume spirit ironic, parodic și ludic al epicii.
Registrul conceptual al studiului se conturează, evident, și pe axele descrise de
biografism, cu accent pe dimensiunea ontologică a creației.
Perimetrul biografic al lucrării vizează modul în care destinul Adrianei Bittel, profund
impregnat de literatură, interacționează cu scrierile acesteia. Acesta se conturează în deplină
corelație cu unul dintre reperele de avangardă, „de primă linie” ale generației optzeciste,
devenind și unul dintre principalele deziderate de atins în spectrul direct al scriiturii:
autenticitatea.

O implicație a autenticității, concept-cheie în contextul „biografismului” optzecist – cert
diferit de „biografic” – pornește de la accepțiunea etimologică a cuvântului, authentes, care îl
desemna în greaca veche tocmai pe autor și care, în opinia lui Gh. Crăciun,
„garantează autenticitatea spuselor sale prin propria lui persoană socială, sau cel puțin așa
ar trebui să se întâmple, autenticitatea să fie un efect al existenței, reflex scris al unei totale
angajări în trăire.”6

Un atare răspuns ne întâmpină și în cazul Adrianei Bittel, autor care, prin proiectarea sa
ca ființă socială în universul ficțional asigură un echilibru actului narativ, făcând din
autenticitate o metodă de lucru – opțiune confirmată, de altfel și de Gh. Crăciun.
De asemenea, relația de dialogism cu cititorul se reconfigurează, în sensul că acesta se
găsește implicat într-o „lectură-întrebare” (pentru aflarea răspunsului), întrucât, în opțiunea lui
Mircea Nedelciu, atunci când autorul e prezent cu numele propriu în universul ficțional,
„propozițiile autorului sunt de fapt întrebări asupra textului”7.
Destinul vital al operelor Adrianei Bittel constituie un punct de interes forte, cu accent
pe autoreferențialitate (procedeu girant al autenticității, pe îndelete teoretizat și foarte vizibil în
proza scriitoarei în discuție), pe maniera în care existența sa de „autor empiric” se lasă
impregnată în lumea ficțională. Vom vedea, în discuții mai ample, că una din consecințele
acestui procedeu favorizează transcenderea eului empiric într-unul textualizant, ca formă de
viață transpusă în scriitură.
Metodologia de cercetare
În contextul stabilirii strategiei de cercetare, ne propunem un parcurs fundamentat pe
metode interpretative, în sensul atribuit acestui demers de sistemul critic călinescian, amplu
cartografiat de către Andrei Terian, demers prin care este semnalată eficiența acestei metode
„foarte utilizată în critica occidentală de tradiție scolastică”8 și introdusă în critica autohtonă
cu timiditate de către E. Lovinescu. Într-un context metacritic, Andrei Terian atribuie
procesului interpretativ călinescian un „model semantic local susținut printr-o copie simbolică
ce joacă rolul de normă a procesului de evaluare”9, cu accent nu doar pe decodificarea sensului
discursiv, ci și pe formularea unei judecăți de valoare.
În spectrul unui atare demers interpretativ, metoda tematistă constituie un real pilon,
valorificată în spectrul capitolelor ce vizează universul prozastic al autoarei, proza scurtă și
6
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romanul Fototeca. Temă cu variațiuni. În prelungirea tematismului, arsenalul naratologic
constituie un traiect fundamental concentrat pe identificarea particularităților specifice ale
modului în care Adriana Bittel își construiește lumile ficționale.
Din perspectivă imagologică, pornind de la un corpus teoretic bine definit (Gilbert
Durand, Umberto Eco, Ivan Evseev, M. Ferber, Lucian Boia și alții), vom prelungi demersul
interpretativ în spectrul imaginarului propus de opera Adrianei Bittel cu accent pe imaginea și
tipologia personajului feminin, pe imaginea Bucureștiului al cărui statut atinge dimensiunea
unui topos (cu extindere spre mitologizarea acestuia, Bucureștiul echivalând în narațiunile
Adrianei Bittel cu mitul Marelui Oraș), pe imaginile livrești ori de familie din perioadele ante
și postdecembriste.
Un plus de veridicitate al studiului monografic vizat este dat de contactul nostru
permanent cu prozatoarea, scriitoarea sprijinindu-ne demersul prin acordarea de interviuri,
fructificate printr-o pertinentă „prelucrare” a datelor ca aport semnificativ în conturarea
dimensiunii biografice.
Noutatea și originalitatea cercetării doctorale
Noutatea și originalitatea cercetării de față constau în exclusivitatea finalizării unui studiu
monografic al creației în strânsă legătură cu dimensiunea ontică a Adrianei Bittel care mizează
pe identificarea, prezentarea și interpretarea unor formule narative insolite, dar discrete, pe care
le-am regăsit în cadrul universului prozastic al autoarei. Un demers interpretativ pertinent și
onest a contribuit la reabilitarea unei creații, mult prea puțin valorificată de către critica vremii,
literatură ce aparține unui scriitor complex, poziționat mai degrabă la „marginea” canonului
optzecist decât în epicentrul său. În acest sens, prezentul studiu doctoral vizează corectarea
perspectivei, cu intenția de a completa anumite „goluri” existente în peisajul istoric și literar.
Structural, studiului monografic îi sunt arondate patru secțiuni majore cu statut de
capitole, fiecare dintre ele trasând o coordonată esențială a cercetării. Menționăm, cu riscul de
a genera un efect repetitiv, finalitățile secvențiale atinse în cadrul fiecăruia.
Primul capitol, Repere biografice, mizează pe reliefarea personalității prozatoarei
Adriana Bittel în peisajul literar al anilor `80, evidenţiere prilejuită și de ipostazierea devenirii
sale intelectuale și scriitoricești. Odată cu investigarea acestor traiecte – uzitând și de metoda
interviului – am lansat ipoteza conform căreia prezența autoarei în câmpul literar al vremii s-a
situat sub însemnul discreţiei și, în mod special, al rezistenţei tacite la înregimentare culturală,
ideologică etc. Demonstrația menită să certifice acest fapt se conturează etapizat,

concentrându-se într-o primă fază pe evidențierea particularităților climatului cultural al
vremii, persecutat de perceptele ideologice ale regimului comunist. Constatăm că, în pofida
demersurilor draconice de epurare și de cenzurare a vieții literare, scriitorii anilor `80,
părtinitori ai unei sensibilități comune, fac posibilă lansarea unei noi generații de creație prin
acțiuni de tip „underground”, subversive, responsabile pentru un real fenomen literar, ca
principal act de „rezistență” și anume, optzecismul. Dezvoltând caracteristicile „rezistenței
prin cultură”, am sesizat că aceasta nu s-a concretizat în fapte disidente de amploare, ci a mizat
tocmai pe discreție, pe solidaritate, și, în planul creației, pe ancorarea subtil ironică și parodică
în realitatea micului și banalului cotidian. Așa cum am remarcat, Adriana Bittel s-a aliat acestui
„pluton” printr-un cult al discreției semnalat de pertinentele voci ale criticii de întâmpinare.
Teoria discreției aplicată, iniţial de către Radu Vancu poeziei ivănesciene și-a dovedit, în mod
cert, aplicabilitatea şi în cazul de faţă, preocupat în topografierea lumilor posibile şi ficţionale
configurate cu delicateţă în prozele Adrianei Bittel.
Receptarea critică apreciază pozitiv și promițător traiectul literar al unei prozatoare
mature, iar Nicolae Manolescu avansează tocmai posibilitatea unei „marginalizări” a autoarei
în peisajul literar drept consecință a acestui „cult” pentru discreție al prozatoarei. Deși nu am
ignorat ipoteza unei eventuale marginalizări și evidenţieri a valențelor traumei – ca urmare a
statutului de scriitor-femeie în comunism și a descendenței ebraice -, am conchis că acestea nuşi produc frapant „efectele” la nivel individual, cu toate că se resimt fiind absorbite discret în
planul creației, fără consecințe radicale sau majore. Ca urmare aceste „bariere” nu „schimbă
macazul” traiectului scriitoricesc în sensul suspendării sau interzicerii dreptului de a publica
sau de a activa în plan cultural, fie şi pe un modest post de corector la România literară.
Am departajat, în acest capitol, aspecte referitoare la formarea universitară a Adrianei
Bittel, la activitatea publicistică, la modul particular de raportare a scriitoarei la climatul de
creație, unul puternic ideologizat și limitativ. Parcursul universitar al prozatoarei s-a dovedit
fundamental pentru devenirea scriitoricească a prozatoarei, sub îndrumarea unui corpus
didactic de excepție, racordat în permanență la practicile literaturii occidentale. Acest climat a
deschis porțile spre cariera jurnalistică a Adrianei Bittel drept corector și, ulterior, redactor al
revistei „România literară”, consolidându-se o permanentă interacțiune între pasiunea pentru
lectură, pentru scris și gazetărie. Acest fapt se regăsește amplu analizat în cadrul developărilor
„pactului autobiografic”, aferent unei dimensiuni ontologice fundamentale ale prozei de scurtă
sau de amplă ţinută. Am reținut atenția modului în care aspecte ale existenței biografice
interferează cu lumile de creație și am constatat că, în cazul Adrianei Bittel, viața și literatura

încheie un „pact” indestructibil, fapt ce poate fi elucidat în următorul capitol, axat pe
particularitățile universului de creație.
Al doilea capitol, Universul creației, a reușit să cartografieze coordonatele tematice și
narative ale prozei, urmărind o abordare diacronică a textelor publicate atât în volume de proză
scurtă, cât și a celor sub egidă romanescă sau antologică. În perimetrul prozei de mici
dimensiuni, odată cu investigarea invarianților tematici am reliefat elocvent acele particularități
narative prin care, într-o primă fază, scriitura se racordează la „tardomodernism”. Prin
recondiţionarea unor procedee de sorginte textualistă ce favorizează experimentarea pregnantă
a unor forme ale „ingineriei textuale”, cu predilecţie a tehnicii de alternare de planuri și voci
narative, oscilări continue ale punctului de vedere etc., Adriana Bittel se menţine în raza de
interes a optzecismului.
Incursiunea interpretativă a prozei de mici dimensiuni a reliefat cu precizie modalitatea
prin care textele Adrianei Bittel recondiționează elemente din sfera textualității, drept pentru
care, nu de puține ori, am fost martorii unor cazuri de „indecizie narativă” a căror
simptomatologie mizează pe o continuă fluctuare a perspectivelor și planurilor narative.
Tehnica „punerii în abis” se remarcă drept un procedeu frecvent uzitat în conceperea lumilor
ficționale, pe care lectorul el tranzitează fără vreun avertisment, situându-se adesea pe limenul
dintre acestea. De-a lungul analizei am constatat că gradul de interșanjabilitate ce
caracterizează specificul vocii narative este unul ridicat, prozele scurte ale Adrianei Bittel
regăsindu-se angrenate într-un flux aproape continuu de treceri de la nararea la vocea întâi la
vocea a treia și viceversa, mizând și pe particularitățile relatării al persoana a doua. Aceste
neîntrerupte oscilări ale punctului de vedere, generatoare ale ambiguității narative, subscriu
unui demers textualizant, experimentalist, care în timp se va tempera, prin absorbirea
elementelor unei noi sensibilități care, mai apoi, se va numi postmodernism. Creațiile în proză
semnate de Adriana Bittel devin mult mai concentrate pe actul enunțării, pe limbaj,
remarcându-se printr-o ancorare hiperrealistă în realitate transpusă epic cu finețe, printr-o
subtilă ironie.
Schimbarea de accent se remarcă pregnant odată cu romanul Fototeca. Temă cu
variațiuni, în care, atât particularitățile tematice, cât și cele narative transgresează către ceea ce
vom accepta ulterior ca aspecte ale postmodernismului recunoscute în creaţiile unor comilitoni
ca Mircea Nedelciu, Gh. Crăciun ş.a. Finalul capitolului s-a configurat ca un „bilanț” al
arealului tematic menit să certifice mutația de sensibilitate a prozei anilor ’80 dinspre poetica
„modernismului târziu” spre unele experienţe din raza de manifestare a postmodernismului.

În siajul acestei opţiuni, cel de-al treilea capitol, Experimente ale modernității târzii, a
reușit să surprindă cu acuitate şi să recapituleze caracteristicile tardomoderniste ale universului
ficțional al Adrianei Bittel, cu accent pe simptomele textualizante, pe natura transgresivă ale
instanței și a vocii narative, precum și pe eventuale accente ale Noului Roman Francez aplicate
climatului narativ autohton. Discuțiile s-au realizat în contextul unui fond teoretic și critic
pertinent, reprezentat de nume precum Gheorghe Crăciun, Ion Bogdan Lefter, Mircea
Cărtărescu, Gheorghe Manolache, Carmen Mușat, Adrian Oțoiu etc. Acest cadru teoretic,
operant demersului nostru, a fost asigurat şi alimentat în permanență prin incursiuni exegetice
în perimetrul particular şi general al textelor.
Așadar, capitolul de față se concentrează cu mai multă precizie asupra experimentelor
narative cartografiate în precedent, odată cu demersul interpretativ al universului de creație.
Fapt pentru care, în acest punct, lucrarea sistematizează accentele tardomoderniste ale epicii,
cu referire atât la particularitățile textualiste, cât și la aspecte arondate poeticii Noului Roman
Francez.
Din punctul de vedere al textualității, această secțiune a cercetării descrie printr-o abordare
imersivă natura transgresivă a instanței narative, reliefând cu acuitate pluralitatea nivelurilor
narațiunii și multiplele (și, adesea, ambiguizante) alternanțe ale vocii care narează. În același
spectru al mărcilor textualiste, universul ficțional propus de Adriana Bittel dezvăluie un
puternic caracter auto-referențial, fiind conștient de propria-i facere, într-o continuă
procesualitate. Nu puține sunt cazurile, analizate pertinent în cadrul acestei secțiuni a tezei, în
care textul se auto-oglindește și se auto-comentează, înscriind epica prozatoarei pe un traiect
al autenticității scriiturii, deziderat de primă linie al practicilor optzeciste. În acest context al
„ingineriilor textuale”, practica citării, a interglosării și fragmentarismul completează profilul
textualist al prozei, prilejuind tranziția către postmodernism. Însă, dialectica prozasticii
aparținând Adrianei Bittel, relevă o posibilă acomodare cu specificul Noului Roman Francez
tocmai prin predilecția pentru detaliul aparent insignifiant, dar și prin particularitățile narațiunii
la persoana a doua, atent analizată, într-un cadru aplicat conturat în jurul teoretizărilor lui
Adrian Oțoiu, în cea mai mare parte. De altfel, cursul discuțiilor nu confirmă în totalitate
ipoteza conform căreia practica detaliului minor corespunde în totalitate cu ceea ce Noul
Roman Francez

experimentează, întrucât descrierea în universul epic al prozatoarei

dobândește un rol esențial, un rol narativ, par privirea care scrutează „realitatea” este una
participativă, cu consecințe majore asupra destinului personajelor, fapt ce apropie încă o dată
textul de o poetică postmodernă. Drept urmare, una dintre cele mai pregnante particularități ale
prozei Adrianei Bittel se dovedește a fi deschiderea către dialog, către transliteralitate, printr-o

armonioasă și echilibrată interferare a elementelor aferente unui tardomodernism cu cele
arondate postmodernismului, pe care următorul capitol le dezbate.
Al patrulea capitol, Profilul postmodern al prozei, s-a conturat în jurul preocupărilor de
a identifica, reliefa şi comenta semnalmentele postmoderne ale universului de creație. În
prealabil, incursiunea în perimetrul prozastic optzecist este menită să capteze accepțiunea cu
privire la prezenţa fenomenului în cultura şi literatura română și să creioneze receptarea
conceptului de postmodernism. Demersul s-a dovedit mai mult decât necesar, fixând un traiect
teoretic care a stat la baza identificării valențelor postmoderne ale prozei semnate de Adriana
Bittel. Printre cele mai pregnante trăsături postmoderniste am identificat atitudinea „hiper”,
ancorată în realul cotidian, uneori, printr-un demers recuperator și revalorizator, susţinut printrun simț aparte al ironiei, al parodiei. Am constatat că textele Adrianei Bittel explorează ipostaze
„ex-centrice” ale realității odată cu preferința pentru spațiile marginale, iar „figurile narative”
care populează lumile ficționale subscriu acestui cadru liminal și derizoriu, în care acțiunea se
conturează fie în jurul micilor funcționari subjugați de sistem, fie în jurul unor personaje
îmbătrânite și bolnave ori mult prea umile, fapt demonstrat prin developarea ipostazelor
feminine ale prozei.
O altă valență specifică postmodernității echivalează cu un nou mod de raportare la limbaj și
la discurs. În acest sens, am punctat cu precizie mecanismele de funcționare ale limbajului care
se transpun textual sub cupola plurilingvismului (în special în cazul romanului Fototeca. Temă
cu variațiuni), printr-o mult mai vădită atenție pe actul enunțării.
Caracterul polifonic și profund ludic al textelor reprezintă tot atâtea însemne ale
sensibilității postmoderne în epica Adrianei Bittel, de un cert interes pentru acest capitol. În
urma aspectelor urmărite, am concluzionat că jocul devine una dintre activitățile fundamentale
ale prozei, investigat din unghiuri diferite: jocul planurilor și vocilor narative, ludicul drept
particularitate impregnată modului de construcție al personajului, sau jocuri de limbaj. Astfel
se redimensionează relația cu noul „personaj” în ipostaza cititorului angrenat în strategii de
(re)lectură, implicat în acte ale (de)montării lumii epice ca partener activ și infiltrat în actul
creației, în poietica narativă. În acest siaj, teoria (re)lecturii enunțată de Matei Călinescu a
constituit un fundament al punctelor de vedere privitoare la cazul particular al universului de
creație propus de Adriana Bittel, drept pentru care, această ultimă secțiune a lucrării se dedică
în mod original „posibilităților” de lectură ale creațiilor literare publicate de Adriana Bittel, cu
emfază pe lectura ca joc „als ob” , „make belive” și lectura pentru aflarea secretului. Am
remarcat astfel că secretivitatea constituie una dintre nuanțele discreției care caracterizează

întreg universul ficțional al prozatoarei, însumând acele atribute care fac din cititor un
(re)cititor.

CONCLUZII
Prezentul parcurs al cercetării doctorale a mizat pe abordarea din perspectivă
monografică a creației Adrianei Bittel, plasată într-un raport contiguu cu personalitatea
creatoare a scriitoarei, cu „omul” din carte, cu destinul ontologic, profund livresc al autoarei
desfășurat pe fundalul unei realități cenușii, înregimentate politic şi ideologic.
În pofida contextului vitregit cultural, istoric și social, Adriana Bittel are parte de o
formare intelectuală și, implicit, scriitoricească, neviciată. Una dintre cauze se datorează
„dezghețului” cultural, pe de o parte, şi pasiunii neobosite pentru lectură, ca incursiune în
alternativa lumilor posibile, ficţionale, pe de altă parte, această evadare fiind cea care îi va iriga
şi augmenta setea de cunoaștere şi forţa de a rezista presiunii ideologice a cotidianului.
Evident, nu suntem în faţa unui demers cu tentă disidentă, ci, mai curând, a unui act
particular de rezistenţă, fundamentat pe discreția ce funcționează drept un principiu ordonator
al omului și al scriitorului Adrianei Bittel. De asemenea, pe parcursul explorării, validarea
ipotezelor cu privire la o prezumtivă marginalizare a autoarei în peisajul literar al anilor `80,
cu referiri concrete la statutul de femeie-scriitor în perioada comunistă sau la descendența
ebraică, vor contribui, în subsidiar, la descifrarea sensurilor discreției, ca fenomen particular,
infiltrat în literatura neînregimentată directivei de partid.
Demersul interpretativ al universului de creație, reprezentat atât de proză scurtă, cât și
de roman, a permis identificarea și reliefarea unei game variate de eșantioane narative de o
certă valoare artistică. În esenţă, textele Adrianei Bittel zugrăvesc o lume derizorie patronată
de „micul rău moral din fiecare”10, prefigurat în cele mai mici detalii. Traiul individului mărunt
captiv sub clopotul de sticlă securizat ideologic, propagandistic, politic etc., în special al
femeii-victimă a destinului (printre alte ipostaze deja discutate) se desfășoară în spații
supravegheate, iar ceea ce aparent pare nesemnificativ, capătă, sub privirea „mioapă” a
prozatoarei sens și semnificație. Din acest punct de vedere, complementar contextului
ideologic, Adriana Bittel aparține unei generații care a ridicat disimularea la rang de artă,
„o generație underground, o generație a întoarcerii la realitate, generație a desantului în
teritoriul vieții cotidiene, generația redescoperirii omului concret, generație a noii sinteze
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Adriana Babeți. Confidential Adriana Bittel. În Orizont, 2, nr. 24 / 15 iunie 1990, p. 3. 38.

culturale postmoderne și – înainte de orice, o generație a radicalității morale față de lumea care
ne-a fost <<dată>> în deceniile din urmă.”11

Raportarea din perspectivă diacronică la publicațiile Adrianei Bittel – atât la textele
prezente în volume individuale, cât și la prozele figurând în volume colective - a permis o
cartografiere cu acuitate a particularităților prozasticii, așa cum se reflectă ele încă din debutul
editorial (Lucruri într-un pod albastru, 1980). Este vorba despre o constantă aflată sub
pregnanța lirismului nedisimulat și a senzorialității nepervertite de stimulii externi, care va
transgresa ulterior spre investigația psihologică, odată cu apariția celui de-al doilea volum,
(Somnul după naștere, 1984) și va continua în aceeaşi notă de-a lungul activității sale literare.
Tema centrală a cărţilor Adrianei Bittel este oferită şi susţinută de psihologia feminității,
surprinsă în multiple ipostaze, „variaţiuni” ce ocupă un spațiu considerabil în dialectica
prozasticii sale. Farmecul acestei literaturi este dat de „bijuteriile” narative ce răzbat cu
rafinament prin modul insolit de raportare la realitate, din caracterul oscilant și transgresiv al
instanței narative, redate original, prin demersuri metaleptice frapante, prin „secretivitatea”
textului alimentat de aluzii, trimiteri intertextuale, parafrazări ori citări şi autocitări. Sunt în joc
elemente ce conturează, tematic, naratologic, stilistic geografia inconfundabilă a epicii
Adrianei Bittel.
În esenţă, am optat pentru o structurare triptică a temelor fundamentale ale creațiilor, cu
statut de suprateme, restrânse la: privire, feminitate și livresc. În siajul acestora, taxonomic, se
conturează teme și motive recurente, printre care menționăm: eșecul sentimental, traiul casnic,
radiografia corporalităţilor, experienţele comunismului, ipostazele ratării sau evidenţierea
semnalmentelor descendenței ebraice, toate impregnate discret textelor, din perspectiva unui
alt orizont de aşteptare şi a unui unghi original de analiză şi sinteză.
Deși, indubitabil, se remarcă preferința autoarei pentru proza scurtă, lucrarea de față şi-a
permis libertatea de captare a modului în care po(i)etica Adrianei Bittel se reorientează spre
roman, autoarea publicând în anul 1989, excelentul roman Fototeca. Temă cu variațiuni,
ilustrativă şi elocventă raportare a prozatoarei la specificul „genului proteic”. După cum am
subliniat, nu vorbim doar despre o trecere la o formulă narativă de incursiune limitată la o mai
lungă respirație epică, ci despre faptul că apariția romanului Fototeca. Temă cu variațiuni
marchează profund transgresarea epicii autoarei dinspre un fundal textualist (perpetuat în prima

Ion Bogdan Lefter. O anume „Linie melodică”. În: Contrapunct Nr. 1 / 9 ianuarie 1990. Apud Institutul de
Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”. Coord. Eugen Simion. (2014, p.16). Cronologia vieții literare
românești. Perioada postcomunistă. Vol. I. 1990. București: Editura Muzeul Național al Literaturii române.
.
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jumătate a anilor `80) spre un filon postmodernist, ce redimensionează sub diverse aspecte
întreaga coloratură epică. Odată cu apariția romanului, epicul Adrianei Bittel se situează „sub
zodia privirii”12 ca temă fundamentală și recurentă a creației, prozatoarea remarcându-se în
receptarea critică drept o fină și avidă „culegătoare de imagini.”13 De altfel, întregul univers al
Adrianei Bittel se constituie acum din imagini declanșate și înmagazinate în memorie. După
cum am specificat în cadrul analizei dedicate universului romanesc, memoria reprezintă
modalitatea predilectă ce declanșează raza de cuprindere a paralaxei obiectivului aparatului de
fotografiat şi/sau de filmat, specializat în captarea selectivă, a „imaginilor intranzitive”, a unor
frânturi de existență ori, cu predilecţie a unor mici detalii ale realității. Developarea acestor
imagini reconturează o lume fragmentată al cărei liant rămâne privirea, supratema cărţilor
Adrianei Bittel.
În prelungirea unei astfel de abordări tematiste, de o relevanță primordială cartografierii
eșantioanelor de valoare artistică ale creației Adrianei Bittel s-a dovedit cercetarea
„variaţiunilor”, a particularităților narative, cu o raportare ori de câte ori a fost nevoie la studii
de teorie și critică literară consacrate și operante demersului vizat. Analiza a pornit de la
reliefarea tendințelor specifice tardomodernismului – cu accent pe efigiile textualismului și ale
practicilor intra și intertextuale, pe reminiscențele posibile ale Noului Roman Francez, pe care,
după cum am stabilit, Adriana Bittel le redimensionează şi le depășește. De asemenea, trecerea
către postmodernismul literar al anilor ’80 s-a bucurat de un interes deosebit al studiului de față
care a reconfirmat natura tranzitivă a prozei Adrianei Bittel, o delimitare clară și vehementă
între cele două dimensiuni – tardomodernistă și postmodernistă – fiind inutilă, dificilă și
inoperantă.
Conchidem prin a sublinia vehement modul în care particularitățile narative însumate de
sectorul prozastic al Adrianei Bittel, analizate cu acuitate pe parcursul cercetării, constituie un
cadru valorizator și sustenabil al întreg universului tematic în jurul căruia iau naștere lumile
ficționale. Complexitatea experimentelor narative dobândită fie pe fond tardomodernist, fie pe
fond postmodernist, se concentrează sub același numitor comun al unor suprateme privirea,
feminitatea sau livrescul, care se dovedesc tot mai revelatoare în contextul relecturii, capabilă
nu doar să dezambiguizeze, ci să identifice sensuri noi, plasând textele prozatoarei într-un
spațiu deschis și predilect transgresării. Iată de ce, o atare proză, precum cea publicată de
Adriana Bittel, se dovedește în măsură să transcendă formule narative tardomoderniste şi
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postmoderniste rămânând egală cu sine şi menținându-se în echilibru pe limenul dintre aceste
experiențe ale anilor ’80.
Așadar, departe de a fixa vehement (definitiv) coordonatele prozasticii într-una din
paradigmele discutate, concluzionăm prin a reafirma caracterul tranzitiv al specificului creativ
dinspre un inițial tardomodernism spre un ulterior postmodernism, accente care vor
interrelaționa în mod permanent sub „trema” materialității narative.
Iată astfel că, prin abordarea complexă a universului de creație, de o diversitate mai mult
decât vizibilă în consecința prezentului studiu monografic, reabilitarea și (re)valorizarea prozei
Adrianei Bittel a devenit nu doar posibilă, ci, în egală măsură, şi reală. Întrucât autoarea
mărturisea într-un interviu că și-ar dori să aibă parte de atâta talent care să-i poată acorda şansa
de a scrie „bine despre cel mai neînsemnat lucru”14, considerăm că proza Adrianei Bittel a
depășit cu mult acest deziderat. O probează şi incursiunea monografică asupra geografiei
formelor mărunte ale unei realități discrete şi doar aparent neînsemnate în raport cu temele de
fond ale canonului modernist, introduse în peisajul literar de reprezentanții generației `80,
„conștientă că evoluția însăși a literaturii se face prin schimbări de paradigmă”15. Predilecția
tematică a „obsedantului deceniu”, care transpune textual derizoriul cotidian prins în mrejele
unei cenzuri ubicue și aberante, face posibilă „reîntoarcerea la literatură și asumarea istoriei”16
ca însemne ale configurării unei sensibilități postmoderne, iar creațiile în proză ale Adrianei
Bittel se înscriu cu deplinătate în acest siaj, într-un mod discret și cu rafinament.
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