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Fracturismul. Profil general

Studiul de față prezintă contextul în care fracturismul 
și-a făcut apariția pe scena literară din România anilor 
2000, precum și semnificația sa istorică și politică. În 
ciuda faptului că fracturismul nu propune un program 
coerent în niciunul dintre Manifeste, nu poate fi negată 
existența unui factor de coeziune a acestei mișcări 
literare. Acest factor de coeziune poate fi identificat 
la nivel extraliterar: mai exact, în raportarea tinerilor 
scriitori față de anumite chestiuni care au marcat 
societatea anilor ’90 și 2000. Fracturismul nu și-a propus 
niciodată să inaugureze o nouă paradigmă estetică. 
Mizele lui sunt mai degrabă politice. Ceea ce înțelegem 
prin politic nu înseamnă o asociere cu o anumită 
ideologie (deși este relevantă și această chestiune), ci mai 
degrabă promovarea unui ethos literar: a unor politici 
culturale. Dialogul fracturismului nu este cu o tradiție 

formală a literaturii sau cu o problematică existențială 
majoră. Dialogul fracturismului este cu scriitorii 
contemporani, cu instituțiile literaturii și, nu în ultimul 
rând, cu un context istoric problematic. Criticii care 
i-au acuzat reductiv pe tinerii scriitori de „deprimism, 
mizerabilism, pansexualism şi egocentrare patologică”1 
au ratat tocmai centrul de greutate al acestei literaturi.

În octombrie 1998, poetul brașovean Marius Ianuș și 
basarabeanul Dumitru Crudu au lansat programul unei 
mișcări literare menite să pună sub semnul întrebării 
atât legitimitatea ierarhiilor formate în câmpul literar 
românesc postrevoluționar, cât și funcția literaturii 
în contextul bulversant al tranziției către capitalism. 
Cunoscutul text „Fracturismul – un manifest”, apărut 
inițial în Monitorul de Brașov, inaugurează formarea 
unei promoții literare extrem de tinere, cu trimiteri 
insurgente clare împotriva scriitorilor instituționalizați 
(în special optzeciștii). Pe măsură ce „fracturismul” 
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începe să fie recunoscut ca un fenomen literar sui 
generis, acestui manifest i se vor adăuga trei anexe: două 
referitoare la poezie (aparținându-le lui Dumitru Crudu, 
respectiv lui Marius Ianuș) și o ultimă contribuție care 
vizează proza (semnată de Ionuț Chiva). Cu toate acestea, 
conceptul de „fracturism” încă reprezintă o noțiune 
difuză pentru istoricii și criticii literari. Sunt două 
chestiuni importante care ridică probleme. În primul 
rând: care sunt membrii propriu-ziși ai promoției 
fracturiste? Cum anume se delimitează de ceilalți 
membri ai eterogenei generații douămiiste? În al doilea 
rând: cât durează fracturismul? Putem identifica un 
interval istoric al emergenței fracturiste?

Pe lângă cei trei autori menționați mai sus, „Manifestul” 
propune următoarea listă de scriitori: Ștefan Baștovoi, 
Mihai Vakulovski, Ruxandra Novac, Domnica Drumea, 
Alexandru Vakulovski, Zvera Ion și Răzvan Țupa. În plus, 
au existat și alte personaje care s-au asociat cu grupul 
tinerilor revoltați în cadrul cenaclurilor „Fracturi”, 
„Litere 2000” (ambele moderate de Marius Ianuș) și 
„Euridice” (moderat de Marin Mincu), precum și al 
redacției revistei Fracturi (primele două numere fiind 
publicate la începutul anului 2002): Elena Vlădăreanu, 
Miruna Vlada, Ioana Baetica, Dragoș Bucurenci, Adi 
Schiop, Dan Sociu și Silviu Gherman.

Această grupare se manifestă ca un „vârf de lance” al 
generației douămiiste. O dată, dintr-un punct de vedere 
temporal – ea reprezintă momentul de naștere a unei 
conștiințe generaționale colective și al desprinderii 
de fenomenele literare anterioare. A doua oară, din 
punct de vedere literar – fracturiștii se delimitează 
de ceilalți autori douămiiști, asociați în principal cu 
neoexpresionismul: Claudiu Komartin, Dan Coman, 
Teodor Dună, Radu Vancu, Ștefan Manasia, George 
Vasilievici ș.a. Dacă fracturiștii accesează un limbaj 
ostentativ, tranzitiv și violent, ceilalți autori se dovedesc 
mai moderați, reflexivi și ermetizanți. Dacă fracturiștii 
ating teme ce frizează socialul, neoexpresioniștii vor fi 
mai degrabă preocupați de trăirile intime și codificarea 
lor prin limbajul poetic. Mai mult, dacă fracturiștii se rup 
manifest de tradiția poetică locală, ceilalți vor rămâne 
tributari unor nume precum Ion Mureșan, Ioan Es. 
Pop, Mariana Marin sau Mircea Ivănescu. Nu degeaba 
Elena Vlădăreanu îl situa pe Teodor Dună în opoziție 
cu congenerii săi: „Lucrul care îl va ține, însă, în afara 
unei posibile noi generații este faptul că el se încadrează 
perfect într-un orizont de așteptare. Textele sale ar 
putea figura în orice antologie, în orice manual chiar”2.

Astfel, fracturiștii au început să fie definiți ca fiind 
aripa autobiografistă, mizerabilistă și minimalistă 
a douămiismului. Cu toate acestea, niciuna dintre 
terminologii nu a reușit să surprindă specificitatea 
acestei promoții. Acest fapt se datorează faptului că, 
pentru fracturism, programul estetic nu a fost niciodată 
prioritar. O lectură decontextualizată a autorilor 
începutului de mileniu nu este productivă.

Din punct de vedere diacronic, fracturismul a 
reprezentat o mișcare literară efemeră, dependentă 
de anumite circumstanțe specifice ale începutului de 
mileniu. Pe cât de rapid s-a coagulat o grupare în jurul 
lui Marius Ianuș și Dumitru Crudu după 1998, pe atât de 
dispersată a fost traiectoria fiecărui membru în parte. 
Poate fi afirmat faptul că dispersia a început odată cu 
prima legitimare a unui colectiv literar douămiist mai 
larg în 2002, prin intermediul cenaclului „Euridice” și al 
lui Marin Mincu. Un alt factor ce marchează formarea 
unei mișcări douămiiste mai largi este apariția editurii 
Vinea, sub coordonarea lui Nicolae Țone, unde vor debuta 
laolaltă fracturiștii și congenerii săi neoexpresioniști. 
Pentru prima dată, apare ideea de „generație 2000”, 
iar „fracturismul” devine un concept instabil și lax, 
denumind o anumită parte (încă imprecisă) a acestui 
corpus de poeți și prozatori. Până în 2004, când colecția 
EgoProza a editurii Polirom publică prima serie de proze 
așa-zis „fracturiste” (sub numele unor Adi Schiop, Ioana 
Baetica și Dragoș Bucurenci), pare că fracturismul poetic 
era deja pe sfârșite. Înainte de a analiza contextul, este 
necesară o revenire la momentul declanșator.

Manifestul fracturist. Deviza autenticității

Teza principală a Manifestului fracturist, prezentată 
explicit atât în textul principal, cât și în următoarele trei 
programe auxiliare, stă sub imperativul autenticității: 
„[f]racturismul, după ce a descoperit fisurile realității 
și existenței, vrea să instituie o legătură extrem de 
strînsă, o coeziune între felul cum trăiești și poezia 
pe care o scrii”3. Însuși „mitul fondator” din spatele 
denumirii face referire la un episod biografic din viața 
autorilor, care deconspiră legătura dintre literatura 
tinerilor poeți și realitate (corporalitatea, violența, 
societatea postcomunistă): „M.I., în noaptea de 10 spre 
11 septembrie ’98 (cînd am fost bătuți pe stradă), ca să 
terminăm odată cu poezia. Din acel moment scrierile 
noastre s-au numit fracturi”4. Dumitru Crudu spune că 
în poezie „distanța dintre reacțiile noastre subiective și 
realitate trebuie să dispară”5, iar, în cazul prozei, Ionuț 
Chiva subliniază necesitatea ștergerii graniței dintre 
autorul biografic și narator: „fracturism e să umbli beat, 
să fii laș și slab și murdar, mă rog, chestii. oboseală, 
muzică grunge (sau nu), sictir, extaz. și să trăiești cum 
scrii”6. Așadar, o estetică propriu-zis fracturistă ar trebui 
să mizeze pe ceea ce Marius Ianuș denumește „efectul 
de ingenuitate”: dispariția „minciunii sociale” prin 
prezentarea frustă a experienței private a scriitorului. 
Din acest punct de vedere, autenticismul fracturiștilor 
este și o strategie prin care tinerii autori se delimitează 
de generațiile anterioare, în special de optzeciști. 
Textualismul și postmodernismul, privite ca fiind 
excesiv de livrești și artificiale, sunt așezate într-o relație 
de opoziție față de premisele radicale ale fracturismului. 
„În mod paradoxal, textualismul, ce promovase novator 
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autenticitatea scriiturii în discursul optzeciștilor, nu mai 
corespunde deloc sensibilității receptive douămiiste”7, 
afirmă Marin Mincu într-unul din textele de întâmpinare 
a tinerei generații.

Autenticitatea este adesea pusă în legătură cu notația 
autobiografică. Cu toate acestea, Dumitru Crudu nu 
pune preț pe autobiografism ca practică literară în 
sine, ci pe eficacitatea lui în reprezentarea unor stări 
subiective irepetabile: „Fracturismul refuză categoric să 
mai întrebuințeze propoziții de tipul am venit să-ți spun 
că cerul e înnourat (de care abundă poezia din acești 
ani) sau și eu am fost pe strada Castelului. Cu toate că 
aceste propoziții reproduc niște lucruri existente, ele 
simplifică și falsifică realitatea. [...] Fracturismul refuză 
generalitatea limbajului comun. Greșeala multor poeți 
de astăzi este aceea că ei încearcă să atingă ceea ce 
este adevărat în limbajul comun pornind de la un fel 
de generalitate”8. Din acest motiv, soluțiile identificate 
de Crudu în Prima anexă urmăresc particularizarea 
excesivă a experienței biografice din poezie, chiar dacă 
pretențiile sale vor fi imposibil de actualizat în practică9. 
La fracturiști, „reontologizarea discursului”10 semnifică 
de fapt formarea iluziei că discursul trimite la un fenomen 
extraliterar real, ci nu o simplă estetizare.

În A doua anexă, Marius Ianuș adaugă: „Să nu se creadă 
că exagerăm cu ingenuitatea, că o transformăm într-un 
criteriu valoric. Nici nu poate fi vorba de așa ceva. Cine ar 
spune-o, ar dovedi prin aceasta că nu a citit nimic scris 
de noi. Nu aruncăm la gunoi nici un instrument, nici o 
tehnică, vrem să ni le perfecționăm continuu”11. Cu alte 
cuvinte, fracturismul nu privilegiază autobiografismul 
și nici nu interzice utilizarea altor registre literare, atât 
timp cât textul poate crea iluzia menționată anterior. 
Efectul poate fi realizat chiar și „îmbinînd discursuri 
contradictorii rostite în parlament, cu condiția ca acestea 
să nască sentimente reale, sentimentele ființei care e 
supusă la audierea lor”12. Așadar, „complexul fracturist” 
nu este dependent nici de discursul liniar sau confesiv, 
el se poate materializa și în found poetry; important 
este ca textul să își manifeste „transliteraritatea” – să 
sugereze reacțiile psihologice ale scriitorului față de un 
anumit referent. „Rețeta” autenticismului stă în faptul 
că „nu poți să determini nașterea unei stări fără să ai 
experiența ei sau măcar experiențe apropiate”13. Așadar, 
sarcina poetul/prozatorului este de a diminua pe cât 
posibil discrepanța dintre eul privat și eul poetic. Eul 
privat ajunge chiar să își provoace singur anumite stări 
și experiențe-limită, pentru a facilita travaliul creativ: 
„poetul trebuie să se pună veșnic în ipostaze extreme (la 
Brașov nimeni nu înțelegea de ce își cheltuie Dumitru 
Crudu salariul de ziarist în două zile), trebuie să-și 
potențeze sentimentele spre nivelul maxim”14.

Pe lângă programul estetic ambiguu al „Manifestului”, 
Marius Ianuș și Dumitru Crudu aderă și la o poziție 
politică antisistemică: „Anarhia noastră este revolta unor 
mai mult sau mai puțin falși marxiști care văd cum niște 

fasciști nenorociți ca Fukuiama pledează pentru o lume 
care distruge valorile spirituale ale umanității”15. Această 
sentință sugerează mai degrabă o opoziție culturală față 
de postmodernismul occidentalist și neoliberal la care 
au aderat membrii generației ’80 decât o apropriere a 
marxismului tradițional. Această opoziție devine clară 
pe parcursul textului: „[f]racturismul propune refuzul 
noțiunilor, conceptelor, denumirilor, etichetelor de 
tot soiul, pentru a ajunge din nou la complexitatea vie 
a realului și a individualității”, spre deosebire de poeții 
contemporani (a se citi: postmoderniști), caracterizați 
de „vid existențial” și „falsitate funciară”16. O altă pe 
care au observat-o fracturiștii este cea dintre premisele 
așa-zisei „poezii cotidiene” a optzeciștilor și operele lor 
propriu-zise. Faptul că „[e]i pretind că scriu o poezie a 
realului, a omului comun și obișnuit, dar fac acest lucru 
pornind dinspre cultură (de multe ori una nici măcar 
bine asimilată)”17 este echivalat de către tinerii scriitori 
cu o falsificare a experienței directe.

În plus, este subliniat faptul că motivul apariției 
fracturismului a fost determinat de o poziție nefavorabilă 
în sistemul literar național – marginalitatea tinerilor 
scriitori în raport cu polurile de putere ale vremii: 
„Poeții contemporani (indiferent de curentele sau 
mișcările în care se înscriu), prezentați cu larghețe în 
revistuțele scoase de admiratorii lor, sînt niște mafioți 
care încearcă să folosească puținele lor reușite poetice 
în scopuri sociale (mulți dintre ei au cinci slujbe și nu 
mai scriu nimic valabil), impuși fiind după modelul sicilian 
al familiei (s.m.) (care-i include acum și pe președinții 
asociațiilor de scriitori)”18. Caracterul „mafiot”, construit 
după „modelul sicilian al familiei”, al instituțiilor literare 
din anii ’90 trădează tendința de grupare oligarhică după 
interese financiare a scriitorilor vechilor generații, pe 
care fracturiștii o critică cu acerbie. Poeții care „au trădat 
poezia pentru un ideal mic-burghez”19 sunt poeții care au 
încercat să se acomodeze cu regulile pieței capitaliste, dar 
pe baza unor forme de instituționalizare vetuste – prin 
Uniunea Scriitorilor sau poziții de top în universități sau 
redacții. În pofida lor, fracturiștii își cer în mod explicit 
drepturile: „Cît despre drepturile minorităților, dați-
mi voie, ce drepturi are fracturismul în actuala mare de 
culturnici mafioți și scriitorași alternativi?”20.

În chip similar, Chiva a subliniat în proză necesitatea 
epurării de orice ficționalizare, sub deviza „să trăiești 
cum scrii”21. Nevoia unei proze neficționalizate se face pe 
baza aceluiași imperativ al transparenței auctoriale pe 
care l-au avut și poeții fracturiști. Cum aceștia din urmă 
atacau autorii canonizați ai generațiilor anterioare, și 
Ionuț Chiva atacă o serie de prozatori postbelici – mai 
ales pe cei ai „romanul obsedantului deceniu”, care ar 
fi trebuit să denunțe dezastrul social al stalinismului, 
deși au fost privilegiați ai sistemului (Marin Preda, 
Constantin Țoiu, D.R.Popescu sau Augustin Buzura) – 
deoarece „au făcut «literatură», adică au scris mincinos 
despre lucruri străine lor, suferinzi fiiind de «sindromul 
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Alecsandri» (scriitorul care descrie iarna din camera 
sa călduroasă)”22. Plierea dintre conținutul prozei și 
identitatea scriitorului real devine, și aici, punctul central 
al literaturii fracturiste: „să nu scrii pentru că vrei sau 
pentru că îți place, ci pentru că trebuie, dă afară”23.

Opinii critice. O estetică ambiguă

Ceea ce i s-a imputat acestui manifest și anexelor 
sale este lipsa fundamentală de precizie teoretică. 
Specificitatea și mizele literare ale acestui tip de 
literatură nu au fost clarificate în textele-program, unde 
proprietatea termenilor este în mare parte vagă. După 
cum a fost sesizat mai sus, însăși teza „autenticității” 
este transfigurată printr-o grilă cvasi-existențialistă, 
supusă relativizărilor și impresionismelor. În Bilanțul 
douămiismului realizat de revista Vatra în 2009, Cosmin 
Borza vorbește despre o „ateorie a manifestelor 
«douămiiste»”: „competitorii zilelor noastre își 
îndreaptă atenția nu spre programe estetice, ci spre cele 
existențiale”24. Analizată în context, această atitudine 
antiteoretizantă este firească, având în vedere opoziția 
manifestă a fracturiștilor față de optzecism, o generație 
a cărei legitimare canonică s-a făcut pe baza arsenalului 
teoretic deținut de autori. Dar, dacă pentru fracturiști 
lipsa de teoretizare este un simbol al delimitării față de 
generațiile anterioare și un mecanism de consacrare 
în câmpul literar, pentru cercetătorii fenomenului în 
cauză poate să genereze confuzii. O dată, este neclar 
cine aderă la această ideologie fracturistă. În acest sens, 
Cosmin Borza ajunge să îi considere pe T.S.Khasis și 
Teodor Dună ca fiind „adevărații douămiiști”25 pe baza 
unei interpretări inexacte a conceptului de „fractură”. 
Unii critici chiar vor echivala douămiismul ca fenomen 
general cu aripa sa fracturistă particulară. A doua oară, 
este incert cum se delimitează fracturismul în istoria 
literaturii recente. Din acest punct de vedere, există 
două perspective încetățenite.

O primă percepție eronată este dată de relativizarea 
diferențelor dintre generațiile literare. Nu sunt puțini 
criticii care, din cauza lipsei de piloni conceptuali stabili, 
au afirmat că nu există discrepanțe foarte mari între 
noua generație și adversarii lor literari și instituționali. 
În același Bilanț, Ion Pop afirma că (toți) „«douămiiștii» 
împlinesc, în fond, sloganul autenticist-biografist al 
celor de la ’80, la ei doar în parte realizat”, argumentul 
său bazându-se pe faptul că există „o anumită dialectică 
internă a limbajului literar”26. În cadrul aceluiași număr, 
Al. Cistelecan propune o teză asemănătoare: „Cam tot ce 
se putea face în această perioadă de post-cărtărescianism 
(similară masiv cu cea de post-eminescianism) era 
radicalizarea unor linii nu îndeajuns de actualizate, 
dar tot în interiorul modelului. Biografismul s-a întins 
peste tot și a coborât, din exigențe «autenticiste», spre 
minimalism și mizerabilism”27. Pentru o mare parte 
din criticii literari, modificările generaționiste pot fi 

concepute doar în termenii unei evoluții organice a 
formelor literare, indiferentă la modificările de context 
social și politic. Cât timp autenticitatea fracturistă va 
fi asociată fără rest cu autobiografismul și cu „scrierea 
despre sine”, fără a lua în calcul și funcțiile specifice ale 
acestor strategii literare, fracturismul va apărea în mod 
falacios ca o extensie a optzecismului.

O altă percepție problematică despre fracturism (și 
douămiism în general) este dată de teza individualității 
absolute a tinerilor scriitori, pe care mizează atât autorii 
în cauză, cât și unii critici. S-a vorbit adesea despre 
„caraterul liber, neînregimentabil, pe care literatura 
acestei generații îl prezintă”28, despre un principiu 
artistic care „[n]u cunoaște reguli, nu impune reguli”29. În 
studiul său despre douămiism, Grațiela Benga vorbește 
despre „diversitatea caleidoscopică a poeziei anilor 
2000”, care a permis „abordări și clasificări multiple”30. 
Metafora pe care cercetătoarea o folosește este cea de 
„rețea in progress”31, imposibil de așezat în categorii 
stabile datorită personalităților distincte care o formează. 
La baza acestui mit al individualismului douămiist stă 
importanța pe care fracturismul a acordat-o instanței 
emițătorului în actul literar. „Hipersubiectul”32, 
„hipertrofia eului”33, ireductibilitatea vieții interioare: 
toate aceste elemente au conturat viziunea unicității și 
originalității auctoriale. Problema stilului individual și a 
„atitudinii” a impus diversificarea strategiilor literare ale 
fracturiștilor, uneori până la aparenta incongruență cu 
programul inițial. Privită dintr-un punct de vedere strict 
estetic, eterogenitatea fracturiștilor pare să discrediteze 
întregul demers coagulator din Manifestul lui Ianuș și 
Crudu. Cosmin Borza afirmă cu cinism: „Chiar dacă, din 
punct de vedere cantitativ, programele teoretice de după 
2000 nu cred să aibă concurent în generațiile anterioare, 
adecvarea și relevanța lor frizează inexistența. Pentru 
milenariști, schimbările de paradigmă literară ajung 
sinonime unor simple mode poetice de uz propriu [s.m.]”34. 
Totuși, reducerea discuției la un simplu laissez-faire 
poetic riscă să blocheze demersul interpretărilor. 

Lucrarea de față afirmă faptul că există o anumită 
unitate de grup a promoției fracturiste. Problema 
esențială este: în ce constă această unitate de grup? 
Au existat numeroase încercări de conceptualizare a 
direcției estetice pe care a promovat-o fracturismul. 
Grațiela Benga îi adaugă pe poeții Marius Ianuș, Dumitru 
Crudu, Dan Sociu, Elena Vlădăreanu, Ruxandra Novac 
și Domnica Drumea în subcategoria „noului realism 
autenticist”35. În chip similar, Mihai Iovănel discută 
despre un „realism mizerabilist”36 în cazul prozei 
fracturiștilor și despre un „autobiografism minimalist”37 
în cel al poeziei. Niciuna dintre formule nu este definită 
sau explicată. Sugerată este relația privilegiată dintre 
operă și realitatea biografică a autorului, însă este 
important cum „realismul” și „autobiografismul” 
fracturiste (fie ele „autenticiste”, „minimaliste” sau 
„mizerabiliste”) se diferențiază de cele anterioare ale 
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optzeciștilor. Mai exact, reprezintă fracturismul doar un 
raport mimetic mai veridic față de realitate? Sau există 
și alte diferențe, care țin mai degrabă de funcție decât 
de forumulă estetică? Care este firul roșu care străbate 
poeticile eterogene ale fracturismului (uneori și în cadrul 
operei aceluiași autor)? Ce leagă atmosfera mizerabilistă 
a textelor lui Dumitru Crudu de ecourile textualiste ale 
lui Răzvan Țupa, trama religioasă a lui Ștefan Baștovoi 
de aprofundarea cotidianului la Dan Sociu, notațiile 
tranzitive, confesive și prozastice din paginile Elenei 
Vlădăreanu de neoexpresionismul agresiv din volumul 
fisuri al aceleiași autoare?

Diferențele dintre optzecism și douămiism au fost 
discutate anterior. Grațiela Benga vorbește despre „un soi 
de frumusețe vizionară și un enciclopedism estetic care 
depășeau dimensiunea cotidiană și ținteau metafizicul”38 
în cazul generației ’80, opuse autenticismului frust 
fracturist. Într-un răspuns polemic din 2006 adresat lui 
Paul Cernat (la acel moment, detractor al fenomenului 
douămiist), Andrei Terian teoretizează diferența 
dintre noua poezie și cea optzecistă utilizând două 
metafore relevante: „optzecismul (pe care îl asimilează 
cărtărescianismului) ar promova o «poezie-fereastră», 
deschisă spre perspectiva unei idealități intangibile, 
în vreme ce tinerii poeți de astăzi propun «poezia-
oglindă», menită să reflecte cotidianul, cu toate mizeriile 
lui [s.m.]”39. Metafora surprinde relația ambelor generații 
cu referentul socio-politic; cu toate acestea, ea nu explică 
o dimensiune importantă pe care criticul a sesizat-o 
într-un articol anterior. Printre cele mai vehiculate teze 
legate de douămiism (și fracturism îndeosebi) a fost 
faptul că „miza milenariștilor pare a fi doar în subsidiar 
literatura. Spre deosebire de ofensiva postmodernilor, 
care încercau să-și legitimeze poezia prin utopia unui 
telos literar […], generația 2000 își revendică o legitimare 
existențială. Altfel spus, înainte de a defini literatura ca 
pe o formă de artă, ei o văd ca pe o formă de trăire”40. 
Legătura indisolubilă dintre autor și operă se deschide 
și asupra contextului mai larg al producției și receptării: 
„fracturismul are ambiția să provoace un traumatism 
(o fractură) în rutine receptorului de artă, așa cum își 
propuneau și producțiile de avangardă”41. Este necesară 
o clarificare a acestui sistem de relații.

Așadar, având în vedere că fracturismul nu privilegiază 
o anumită direcție estetică sau un anumit registru 
formal, ci credibilitatea mesajului în funcție de factori 
extraliterari, de adecvarea dintre scriitor și scriitură, este 
evidentă importanța componentei sociale a producției 
literare. Persona scriitorului (definită prin numeroși 
factori, printre care capitalul simbolic, prezența publică, 
biografia reală, poziția în câmpul social și literar etc.) 
este o parte constitutivă a „efectului de ingenuitate”. Se 
poate afirma faptul că există o dimensiune persuasivă 
și performativă a fracturismului, care a fost prea puțin 
discutată în critica literară. Fracturismul promovează 
un anumit angajament social, politic și cultural, actul 

artistic fiind doar o platformă pentru acest ethos colectiv. 
Nicolae Bârna are dreptate în a remarca „[u]n adevărat 
maximalism moral, aparent contrastant cu presupusul 
lor cinism și cu eronat diagnosticata «obscenitate»”42. 
Funcția acestui performance poate fi clarificată prin 
identificarea congruenței anumitor circumstanțe 
istorice, politice, sociale și instituționale. Clasarea 
și analiza acestor vectori poate explica specificitatea 
acestei mișcări și obiectivele ei contraculturale.

Revolta fracturistă

S-a vorbit despre caracterul antisistemic al mișcării 
fracturiste, însă asocierea fracturismului cu anarhismul 
ridică numeroase probleme. În primul rând, ar fi 
absurdă includerea fracturiștilor în siajul tradițiilor 
socialiste. În ciuda faptului că Mihai Iovănel afirmă 
că „abia prin generația douămiistă agenda ideologică 
capătă consistență pe zona de stânga”43, nu este de 
la sine înțeles dacă douămiiștii au avut o conștiință 
politică atât de coerentă. Anarhismul și stângismul sunt 
emblemele împrumutate de la avangardele istorice și 
diverse mișcări contraculturale44 prin care fracturiștii 
vor să șocheze autoritățile unei societăți profund 
anticomuniste: „Declarându-se «comunist» într-o 
ședință de cenaclu, în 1998, Marius Ianuș anticipează 
excelent statutul de opoziție al literaturii, opoziție față 
de o societate de consum încă in nuce”45. În al doilea 
rând, s-ar părea că idealul anarhist coincide cu simpla 
descentralizare a instituțiilor culturale – uneori chiar 
cu libertarianismul. Într-un articol anonim din primul 
număr al Fracturilor este afirmat faptul că „nu sîntem, 
în fapt, adepții fondurilor publice gestionate de Stat. 
Cea mai corectă gestiune socială ar fi administrarea 
neierarhizată. Adică alegerea liberă, a cetățeanului liber. 
Asta se numește, oarecum eronat, anarhism. O lume de 
mici comunități, geografice, sociale, profesionale, care 
își hotărăsc singure soarta”46.

Acest lucru presupune și o revizitare a opozițiilor 
instituționale și intelectuale pe care le antrenează 
fracturismul. În momentul în care Marius Ianuș 
„declară război atât postmodernismului optzecist, 
cât și autosuficienței din zona establishment-ului”47, 
el se poziționează împotriva coruperii literaturii în 
spațiul românesc. De aici până la imperativul etic al 
transparenței scriitorului mai este un singur pas.

Tranziția eșuată

Fracturismul este un produs al istoriei economice 
și politice din anii ’90 și 2000. Apariția lui nu poate 
fi deconectată de contextul traumatic al căderii 
comunismului în România și al deplasării (în mare parte 
forțate) către valorile occidentale ale capitalismului și 
democrației. Descentralizarea instituțiilor și industriei, 
mobilizarea către o piață liberă și noua poziție în 
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sistemul ierarhic al statelor europene sunt fenomene 
de o importanță majoră, ce și-au lăsat amprenta asupra 
tuturor nivelurilor vieții, inclusiv asupra mediului 
cultural. Sfârșitul Războiului Rece în Europa a însemnat 
ca România să își centralizeze toate resursele pentru a fi 
acceptată în rândul statelor occidentale. Acest proces a 
purtat numele generic de „tranziție”.

Scopul României a fost cel de a bifa toate condițiile 
integrării în spațiul european: capitalismul economic, 
democrația politică și apărarea valorilor Occidentului. 
„Procesul are loc în timp şi cu oscilaţii”, deoarece „[p]
răbuşirea comunismului i-a surprins pe politicienii 
şi specialiştii occidentali în aceeaşi măsură în care 
i-a surprins pe liderii sovietici sau pe cei ai statelor 
satelit ale URSS”48. Adevărul este că nimeni nu știa care 
sunt ingredientele unei tranziții de succes. Printr-o 
serie neîntreruptă de încercări și eșecuri, în toamna 
anului 2004, România „a primit din partea Uniunii 
Europene mult râvnitul certificat de «economie de piaţă 
funcţională»”49 după cinci ani consecutivi de creștere 
economică. Tot în 2004 statul român devine membru al 
Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, iar în 2007 
intră în Uniunea Europeană.

În intervalul 1990-1996, faptul că birocrații vechiului 
regim au devenit politicienii postcomunismului 
reprezintă o problemă fundamentală într-un stat al 
cărui scop este ascunderea tuturor urmelor rușinoase 
ale socialismului. Anticomunismul reprezenta o 
atitudine generală a societății civile (inclusiv a elitelor 
culturale). Această ideologie a dus la pierderea alegerilor 
din 1996 de către social-democrați și intrarea pe scenă a 
liberalizatoarei Convenții Democratice, sub președinția 
lui Emil Constantinescu și guvernarea lui Victor Ciorbea. 
Acest fapt este relevant deoarece intervalul 1996-2000, 
perioada liberalismului hardcore în România, coincide 
cu formarea mișcării fracturiste. Autorii fracturiști 
sunt, de fapt, membrii unei generații care trăiește o 
dezamăgire cruntă în momentul în care observă care 
sunt efectele dezastruoase ale pieței libere în cadrul unui 
stat est-european subdezvoltat: „Contrar aşteptărilor şi 
promisiunilor celor care au conceput-o, terapia de şoc 
a aruncat economia în vrie, ceea ce a declanşat nu doar 
o tragedie socială, ci şi un dezastru macroeconomic”50. 
Primele opere ale fracturiștilor oglindesc acest peisaj 
sterp al ultimei jumătăți a anilor ’90: precaritatea locului 
de muncă, creșterea șomajului, dezindustrializarea, 
dezurbanizarea, sărăcia generală, condițiile indezirabile 
de viață, totul pe fundalul mediatic necredibil al 
globalizării și creșterii economice. Tenta politică și 
persona lumpenproletară din poemele lui Marius Ianuș, 
sugestiile mizerabiliste ale literaturii unor Constantin 
Acosmei sau Dumitru Crudu și fronda antisistemică din 
romanul Pizdeț al lui Alexandru Vakulovski sunt, într-o 
anumită măsură, simptome ale acestei „terapii de șoc”.

Premisele fracturismului sunt formulate într-o 
perioadă de profundă destabilizare socio-economică. 

Mișcarea va căpăta amploare după 2000. Acest 
moment reprezintă o „uşoară de-radicalizare a 
doctrinei neoliberale”51; așadar, au loc „stabilizarea 
macroeconomică şi scăderea inflaţiei, creşterea PIB 
şi a investiţiilor străine, scăderea sărăciei extreme 
şi a polarizării sociale ca urmare a creşterii clasei de 
mijloc”52. Această stabilizare obiectivă nu a fost lipsită de 
controverse. În primul rând, este vorba despre revenirea 
pe scena politică a unei personalități problematice a 
istoriei extrem-contemporane. Președinția lui Iliescu 
a lăsat impresia unui pas înapoi în evoluția „statului 
democratic”. În al doilea rând, este vorba despre faptul 
că PSD-ul „a fost partidul în jurul caruia s-au grupat 
interesele capitaliștilor autohtoni”53. Aceștia din urmă au 
căpătat numeroase privilegii financiare și de statut. Anii 
2000-2004 au reprezentat perioada în care capitaliștii 
(sau „baronii”) locali „au fost nevoiți să asume, simultan, 
atât funcții politice, cât si de redistribuire socială”54, în 
defavoarea clasei pentru care trebuia să militeze, în fond, 
PSD-ul: masa populară, muncitorească. Câmpul literar nu 
a fost ocolit de sistemul oligarhic sprijinit de formațiunile 
politice aflate în putere, iar fracturiștii nu au ezitat să se 
grupeze, din ce în ce mai coeziv, împotriva acestei stări 
de fapt. În al treilea rând, „în timpul guvernării Năstase, 
finanţarea mass-media prin publicitate de stat a devenit 
o adevărată problemă, PSD şi primul-ministru fiind 
acuzaţi că încearcă să controleze presa prin direcţionarea 
preferenţială a contractelor de publicitate”55. În condițiile 
în care o parte semnificativă a tinerilor scriitori lucrau 
în presa culturală, acest control mediatic devenise de 
neconceput într-un stat democratic.

Așadar, care este poziționarea fracturiștilor într-
un context politic în care confuzia ideologică este 
proeminentă? În momentul în care politicile de dreapta 
duc la un dezastru economic, iar stânga partinică sare 
mai degrabă în ajutorul antreprenorilor și investitorilor 
străini decât al bugetarilor și claselor de jos, fracturiștii 
nu aleg nicio tabără politică. Deviza lor este: „Mai bine să 
distrugem noi lumea”56. Anarhismul fracturist se traduce 
printr-o atitudine radical antipartinică, pe fondul unei 
mafiențe față de orice soluție propusă de autorități. În 
pofida pretențiilor de civilizație capitalistă ale României 
(democrație, piață liberă și meritocratică, libertate de 
expresie și de asociere, finanțarea sectoarelor principale 
ale statului), fracturiștii sesizează incongruențele dintre 
planul europenizării și rezultatul programelor politice. 
Premisele anilor ’90 ar fi fost favorabile, însă sistemul 
oligarhic de privilegii, împărțirea ierarhică a indivizilor 
și discrepanțele sociale indică mai degrabă conservarea 
relațiilor de putere din socialismul naționalist. 
Fracturismul critică simultan politicile capitaliste 
și urmele comunismului din noul regim, precum și 
încercările de a masca și estetiza aceste incongruențe în 
media sau în literatură: „Ce e acest capitalism securist și 
această fiică a lui cu pornografia în sînge?”57. Nu degeaba 
Manifestul aduce în discuție metafora fracturii „între un 
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film mizerabil de la vreo televiziune și reclamele scîrboase 
care îl întrerup”58: filmul realității tranziției este constant 
întrerupt de sloganurile dezvoltării. Având în vedere 
că tranziția „nu este de fapt o constructie temporala, ci 
una ideologica”59, fracturismul întreprinde o acțiune 
agresivă de chestionare a acestui miraj. Revolta politică 
a fracturiștilor nu are un telos propriu-zis, deoarece nu 
militează pentru o soluție. În schimb, este un protest 
ce ar trebui să atenționeze societatea și să umple un gol 
istoric: „America de azi este, cel puțin în partea ei bună, 
în cele ce țin de libertatea omului, produsul tinerilor 
revoltați din anii ’60. Iar Europa Occidentală de acum 
a fost «îmbunătățită» de tinerii rebeli din ’68. Numai 
noi nu avem revoltații noștri. Sau nu?...”60. Fracturismul 
reprezintă o revoltă împotriva unei tranziții eșuate.

Context instituțional și intelectual

Trecerea de la comunism la capitalism și-a lăsat 
amprenta și asupra instituțiilor literare. Obișnuiți cu 
plasele de siguranță financiare și instituționale ce au 
caracterizat etatizarea culturii în vechiul regim politic, 
scriitorii s-au trezit peste noapte nevoiți să se adapteze 
la o piață necârmuită de stat, în care literatura a devenit 
un alt obiect mercantilizat și, în lipsa unor strategii 
viabile de marketing, chiar perisabil. Este clar că 
rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor celor care 
militau pentru democratizare: „[l]a sfârşitul anului 1991, 
de pildă, guvernul e acuzat că încearcă să facă ceea ce 
nici Ceauşescu sau nici jumătate de veac de comunism 
nu reuşiseră: să distrugă cultura (publicaţiile afişează 
pe coperte chenare îndoliate în care anunţă moartea 
culturii)”61. Dacă nu demult instituția literară centrală 
(Uniunea Scriitorilor din România) deținea monopolul 
asupra mecanismelor editoriale, după ’89 piața liberă 
a început să dicteze evoluția literaturii: „Editurile 
reacționează prin minimizarea costurilor și încercarea 
de a atrage fonduri suplimentare pentru editare, inclusiv 
din autofinanțarea autorilor. Consecința imediată este 
redefinirea relațiilor dintre autori și edituri în evidentul 
dezavantaj al primilor, care lucrează în pierdere, în timp ce 
ultimii continuă să declare profit”62. Într-un chip similar, 
„[r]evistele culturale din fragezii ani 1990 îşi imaginau că 
se pot servi, în acelaşi timp, de avantajele unei economii 
etatizate (zise comuniste) şi de «autonomia» oferită 
de piaţa liberă”63, fără să-și dea seama de implicațiile 
liberalizării: pierderea fondurilor și dependența de 
interesul fluctuant al publicului de carte. 

Problema principală a instituțiilor literare românești 
din anii tranziției a fost faptul că noul public capitalist, 
democratic și liberal nu mai era, din nefericire, interesat de 
literatura autohtonă. În centrul atenției producției locale 
se aflau mai degrabă scrierile memorialistice „cu subiect 
concentraționar care inundă piața imediat după 1989”64, 
așadar cu o teză politică destul de clară: anatemizarea 
comunismului de către așa-zișii „dizidenți” ai vechiului 

regim (în ciuda faptului că nu se poate vorbi despre o 
dizidență anticomunistă veritabilă în România). În rest, 
„[e]diturile nu scoteau literatură română; excepția, Cartea 
Românească, editură condusă pe atunci de Dan Cristea, era 
ca și cum n-ar fi fost deloc”65. O altă excepție notabilă ar 
fi editura Humanitas, care a fost de altfel și prima editură 
privatizată din istoria recentă a României: mai exact în 
februarie 1991, sub orânduirea lui Gabriel Liiceanu.

Statutul simbolic al intelectualilor români a scăzut 
considerabil, iar influența lor în viața politică devenise 
minimă. De exemplu, candidatura la președinție a lui 
Nicolae Manolescu din 1992, sprijinită de un număr 
considerabil de intelectuali liberali, se dovedește a fi 
un eșec – demonstrând încă o dată că funcția publică a 
intelectualului în postcomunism a fost mai limitată decât 
și-ar fi imaginat actorii culturali și, în special, cei literari. 
În acest context deloc favorabil producției locale de 
literatură (sau cel puțin de „literatură înaltă”, în sensul 
dat de lumea culturală a deceniilor predecembriste), 
instituțiile literare au fost nevoite să găsească noi metode 
de subzistență. Ceea ce a încercat Uniunea Scriitorilor 
din România să realizeze a fost o organizație culturală cu 
obiective de sindicat pe baza unei formațiuni moștenite 
din comunism, care să opună rezistență politicilor pieței 
libere. Deși USR subliniază că, în trecutul ei „rușinos”, 
„şi-a păstrat o autonomie de organizare şi de acţiune care 
a făcut din ea cea mai incomodă organizaţie recunoscută 
de statul comunist”66, adevăratul ei rol în postcomunism 
era de a conserva, pe cât posibil, privilegiile și mobilitatea 
câștigate în anii naționalizării culturale: „după căderea 
comunismului, USR a continuat să funcționeze ca nod 
al finanțării micii burghezii intelectual-literare de către 
stat, prin distribuirea de funcții remunerate”67. Poziția 
USR-ului în peisajul literar românesc a ridicat numeroase 
controverse. Sub mandatul lui Laurențiu Ulici din 1993-
2000, USR a închiriat unul dintre sediile centrale ale 
unui cazinou pentru a-și restabili situația financiară, 
iar după 2000 Eugen Uricariu va include în Uniune 
scriitorii vechii tabere naționalist-protocroniste68. 
Același Uricariu „reușește să atragă, prin relații politice 
cu guvernul PSD condus de Adrian Năstase, o serie de 
fonduri către programele Uniunii”69. Altfel spus, USR 
nu își îndeplinește funcția de sindicat până la capăt, 
ci devine mai degrabă o organizație oligarhică, ce va 
monopoliza, cu ajutorul unor relații politice oneroase, 
fondurile puse în sprijinul culturii în perioada apariției 
și dezvoltării mișcării fracturiste.

USR va cunoaște numeroase opoziții. În anii ’90, una 
dintre cele mai importante este cea a optzeciștilor. În 
1994, va fi fondată Asociația Scriitorilor Profesioniști 
din România (ASPRO), o coaliție a scriitorilor optzeciști 
formată după planul lui Mircea Nedelciu. Concurența 
dintre ASPRO și USR se va materializa la nivel „inclusiv 
simbolic, prin orchestrarea unor ritualuri precum 
acordarea de premii, dar și material, prin competiția 
deschisă pentru accesarea taxei de timbru”70, însă fără 
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șanse de izbândă: Asociația se va desființa la începutul 
noului mileniu. Totuși, în lupta instituțională pentru 
consacrare, optzeciștii vor fi norocoși din alte puncte de 
vedere. Dacă anii ’80 au fost dificili din punct de vedere 
financiar pentru această generație, în noul context 
postrevoluționar acești scriitori se vor instituționaliza 
„en masse, prin patrunderea în universități și la cârma 
unor reviste, conducând doctorate, oferind burse”71. 
Pe urmele lor se vor afla și membrii așa-zisei generații 
nouăzeciste, priviți ca fiind mostre de „optzeciști 
întârziați, care din cauza cenzurii nu au putut publica 
înainte de revoluție”72. Privilegiile optzeciștilor și ale 
unor nouăzeciști erau semnificative.

Din punct de vedere ideologic, climatul intelectual 
al anilor ’90 a fost situat sub zodia pluralității de opinii: 
„[c]ând oala sub presiune a uniformizării intelectuale 
a cedat, iese la suprafaţă diversitatea compensativă a 
poziţiilor intelectuale”73. Un simptom al acestei atomizări 
culturale a fost faptul că, după momentul ’89, au existat 
numeroase încercări de a revizui, uneori într-un mod 
radical, literatura română prerevoluționară în funcție de 
gradul de complicitate a autorului biografic cu regimul. 
Principalii practicanți (și probabil cei mai drastici) ai 
acestor revizuiri „est-etice” au fost Monica Lovinescu și 
Virgil Ierunca, care înainte de Revoluție au lucrat, din exil, 
pentru postul anticomunist de radio „Europa Liberă”. 

În comunism, consolidarea principiilor „autonomiei 
esteticului” de după liberalizarea din anii ’60 a 
reprezentat metoda principală prin care criticii puteau 
să depolitizeze, cel puțin în ochii cenzorilor, actul 
literar. Abstragerea literaturii de la cerințele regimului 
și recăpătarea independenței literarului față de politic a 
reprezentat scopul comun al întregului câmp literar de 
dinainte de ’89, iar „autonomia esteticului” s-a dovedit a 
fi arma cea mai eficientă. După ce condițiile ideologice 
de existență a „autonomiei esteticului” au dispărut după 
’89, s-a produs o schismă între vechii critici, care militau 
în continuare pentru o grilă de lectură depolitizată, și 
criticii revizioniști, care doreau introducerea „eticului” 
în discuțiile despre controversații autori postbelici. Se 
poate afirma faptul că anticomunismul a devenit un 
reflex de lectură a anilor ’90.

Aceste dezbateri aprinse nu au dus la o modificare 
fundamentală a canonului, ci doar au accentuat 
diversificarea (firească, într-un context capitalist) 
câmpului literar: „în ciuda declaraţiilor de intenţii, 
numărul relecturilor critice sistematice aplicate 
autorilor canonici ai perioadei postbelice – evident, 
dintr-o perspectivă «liberă», actualizată – a fost 
neglijabil. Pentru critica şi istoria noastră literară aceşti 
ani pot fi consideraţi în mare parte pierduţi”74.

Poziționare în câmpul literar

Dacă perioada cea mai radicală a realismului socialist 
din România (1948-1965) a reprezentat pierderea 

autonomiei literaturii din pricina cenzurii prescriptive 
inițiate de Stat, în anii ’60, ’70 și ’80 vor exista încercări 
de recuperare a acesteia prin intermediul a diferite 
strategii de evitare a politizării. Încercarea criticilor și 
scriitorilor de a asigura o autonomie relativă domeniului 
literaturii a însemnat recuperarea tradiției câmpului 
literar modern de model occidental, care a caracterizat 
întreaga perioadă interbelică. Chiar dacă și în această 
„oază de occidentalism” din statul național-socialist au 
existat numeroase concesii cu sistemul, prototipul de 
câmp literar „ortodox” a oferit o mare mobilitate actorilor 
culturali. Ba mai mult, Ioana Macrea-Toma va demonstra 
că privilegiile unui sistem-hibrid (etatizat din punct de 
vedere instituțional, cvasi-autonom din punct de vedere 
ideologic) nu erau puține, acestea incluzând chiar și ceea 
ce cercetătoarea a denumit „timp liber remunerat”75.

După momentul ’89, natura câmpului literar se 
modifică, trecând de sub controlul Statului în „mâna 
invizibilă” a pieței libere. În ciuda senzației colective că 
România a rămas în urmă în cursa către europenizare 
din cauza „relicvelor” comunismului din viața publică, 
un efect al Revoluției a fost faptul că structura câmpului 
literar a devenit instant omologă celei capitalist-
occidentale. În locul centralizării în jurul Partidului, în 
ecuație intră cele două repere principale ale câmpului 
artistic capitalist, identificare și de Pierre Bourdieu în 
Regulile artei: piața, „whose sanctions and constraints 
are exercised on literary enterprises either directly, by 
means of sales figures, [...] or indirectly, through new 
positions offered in journalism, publishing, illustration 
and all forms of industrialized literature”, și conexiunile 
durabile („durable links”), „based on affinities of lifestyle 
and value systems”76. Astfel, factorul economiei de piață 
și factorul afilierii sunt definitorii pentru câmpul literar.

Opozițiile câmpului

În general, apar două tipuri de opoziții la nivelul unui 
câmp literar. Polii primei opoziții sunt cel al producției 
pure, „where the producers tend to have as clients only 
other producers (who are also rivals)”, și cel al producției 
industriale, „subordinated to the expectations of a wide 
audience”77. Înainte de ’89 nu se poate discuta despre 
o astfel de opoziție, deoarece pentru promotorii „artei 
pentru artă” nu se punea problema vânzărilor: statul 
asigura din start producția și distribuirea tirajelor. În 
schimb, tranziția a făcut vizibilă incongruența dintre 
cei doi poli. Producția industrială de carte a explodat, 
promovând în mod special traduceri, literatură de consum 
sau literatură memorialistică. Producătorii de „artă pură” 
(i.e. neinfluențată de condiționările materiale) atât ai 
vechilor, cât și ai noilor generații au rămas fără cititori. 
Șocul cultural a fost major. Neobișnuiți cu regulile pieței 
și în lipsa unui minim interes din partea publicului față de 
jocul câmpului artistic, actorii literari ai vechiului sistem 
politic au fost nevoiți să improvizeze soluții prin care puteau 
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să își asigure subzistența în noua realitate capitalistă. 
Pentru veteranii vechiului regim (optzeciști, șaptezeciști și 
șaizeciști deopotrivă, chiar și unii nouăzeciști), consolidarea 
grupurilor literare, apelul la metode alternative de câștig 
și instituționalizarea în universități au reprezentat 
principalele metode de autoconservare.

În acest context, orice autor tânăr care dorea să 
pătrundă în câmpul literar era nevoit să se asocieze cu 
unul dintre grupurile vechilor actori literari: fie USR, fie 
grupările formate în jurul optzeciștilor instituționalizați 
în universități. Fracturiștii au interpretat această stare 
de fapt ca fiind coercitivă, nedemocratică și departe 
de idealul libertății de afiliere. Mai mult decât atât, au 
interpretat remunerațiile de proveniență extraliterară 
ale acestor scriitori ca fiind o trădare a intențiilor pure 
și autonome pe care aceștia își bazau întreaga activitate 
scriitoricească (primatul esteticului și libertatea 
ideologică). Urgența apariției fracturismului a fost 
cea de a corija ipocrizia așa-zisului pol de „producție 
pură” (Uniunea și generația ’80 deopotrivă), a cărui 
spirit antreprenorial a fost privit ca fiind o denigrare a 
idealului autonomiei literaturii.

A doua opoziție care caracterizează câmpul literar este 
cea dintre mișcările literare de avangardă și avangarda 
consacrată78. În cazul românesc, aceste poziții sunt 
reprezentate pe de o parte de către fracturism, iar pe 
de alta – de optzecism. În ciuda faptului că optzecismul 
s-a prezentat la rândul său ca fiind un curent insurgent 
și incomod în câmpul literar al anilor ’80, promovând 
„coborârea poeziei în stradă” și deconstruind programul 
neomodernist al literaturii cu tematică metafizică, 
membrii acestei generații au format după ’89 o enclavă 
elitistă și instituționalizată, ostilă noilor veniți în câmpul 
literar. Fracturiștii vor critica acest fapt, anunțând că 
„[n]u poți fi, în același timp, un profesor universitar 
academician, un mic-burghez carierist comerciant 
politician și un poet nonconformist”79. Anti-optzecismul 
fracturist este cu atât mai puternic cu cât generația 
postmodernistă ar fi trebuit să reprezinte, în teorie, 
literatura autenticității și liberalizării. După cum s-a 
putut observa, fracturiștii i-au criticat pe optzeciști de 
pe o poziție etică, admonestându-i pentru evazionism 
și neadecvare între opera lor cosmetizată și peisajul 
deprimant al anilor ’80 și ’90:  „Faptul că «generația 
optzeci» a făcut desene animate, în România caloriferelor 
înghețate, chiar și – culmea! – folosind ca model stilistic 
artiști revoltați, trebuie să ne dea de gândit. Într-o 
Românie a acelorași calorifere seci, condusă de foștii 
ceciști pe drumul capitalismului și de foștii decuriști pe 
calea libertății (s.m.), tinerii nu au dreptul să aleagă calea 
individualismului hedonist. Nu ne-am născut într-o 
lume normală și nu avem voie să ne comportăm ca niște 
pui de americani”80. Din cauza atitudinii postmoderniste, 
relaxate și ludice atât a textelor, cât și a persoanei lor 
publice, optzeciștii se vor dovedi a fi cei mai vinovați 
actori din polul așa-zisei „producții pure”.

Ambuscada fracturistă

În ciuda faptului că Marius Ianuș a participat la Cenaclul 
Litere al lui Mircea Cărtărescu din București sau că 
Dumitru Crudu s-a aflat sub influența modelelor 
brașovene Alexandru Mușina și Andrei Bodiu, șansele lor 
de afirmare prin filiație cu aceștia în peisajul literar erau 
nule. Marin Mincu va fi personajul central în jurul căruia 
se vor strânge fracturiștii și următorii douămiiști, dar 
funcția acestuia va fi doar de a le oferi câteva platforme de 
afirmare: cenaclul „Euridice” și editura Pontica. În rest, 
USR-ul nu va întâmpina cu blândețe noul fenomen literar. 
În ianuarie 2004, Cenaclul „Euridice” va fi „alungat” 
din Sala Oglinzilor de la Uniunea Scriitorilor la Muzeul 
Literaturii Române. De fapt, Eugen Uricariu a hotărât să 
îi ia lui Marin Mincu conducerea cenaclului, oferindu-i 
noua funcție lui Alex. Ștefănescu, în urma unor conflicte 
survenite între membrii noii generații și Uniune. Cele 
două cenacluri vor funcționa simultan o perioadă.

Astfel, tinerii scriitori s-au aflat între ciocan și 
nicovală: pe de o parte era USR-ul, care și-a apropriat 
o mare parte din fondurile alocate culturii, iar pe de altă 
parte existau optzeciștii, care monopolizaseră spațiul 
universitar și editorial. Motivul apariției fracturismului 
a fost determinat de această poziție nefavorabilă în 
sistemul literar național. Această marginalitate se 
traducea și printr-o diferență fundamentală de clasă 
socială: pe fundalul sărăciei extreme a anilor ’90 și a 
corupției anilor 2000, distanța economică față de autorii 
contemporani consacrați era și mai mare.

Publicația Fracturi oferă mostre clare ale acestei 
revolte cu motivații instituționale și financiare. În 
primul număr apare o scrisoare adresată președintelui 
României, în care sunt cerute fonduri pentru literatura 
tânără. Marius Ianuș începe prin a felicita inițiativele de 
învestire în cultură ale guvernului Năstase, însă observă 
incorectitudinea distribuirii fondurilor de la stat. În 
acest context, Ianuș se autopromovează cu nonșalanță: 
„Aș vrea să înțelegeți că, din punct de vedere al identității 
naționale, acel poem [poemul „România”, publicat în 
2000] este mult mai reprezentativ decît tomuri întregi 
ale poeților de fostă curte ceaușistă”, așadar „vă voi ruga 
să îmi trimiteți și mie patru sute douăzeci de milioane”. 
Urmează o promovare de grup: „Limba română este 
creată, acum, de Adrian Schiop, din hip-hop, de Ionuț 
Chiva, din limbajul schizofrenicilor [...], de poeții 
tineri”81. Pe următoarea pagină, se anunță, cu ironie, că 
„[p]e piața literară din România au început să circule idei 
contagioase”, făcând referire la sprijinul revistei Vatra 
și marketingul cultural întreprins de Cristian Cosma (un 
cristian) și Nicolae Țone82. Sunt felicitate astfel încercările 
de rupere cu sistemul și intrare în jocul pieței. La pagina 
5, Marius Ianuș semnează un articol denumit ”Nu-s 
bani de cultură”, în care critică distribuirea incorectă a 
fondurilor pentru cultură de către instituțiile oficiale de 
stat sau private (Ministerul Culturii, Uniunea Scriitorilor, 
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Fundația Culturală Română, Facultățile de Litere, 
RadioTeleviziunea Română, Copy Ro) și argumentează 
faptul că „până și în «sărmana noastră țărișoară» există 
suficiente locuri de muncă în cultură, suficienți bani, 
suficiente programe, pentru ca artistul român să trăiască 
decent”. Problema este că „pensionarii literelor le-au 
ocupat pe toate și le-au făcut cadou și ciracilor lor”83.

Astfel, fracturismul reprezintă „un model poetic 
perfect adaptat atît cerințelor adevărate ale artei, cît și 
lumii de azi”84 deoarece are un ideal dublu, paradoxal: 
1) de a nu se coborî la nivelul oportunismului vechilor 
generații și 2) de a se promova nu pe baza asocierii de 
grup cu predecesorii, ci prin formarea unui nou public 
– mai precis, a unei nișe artistice. În acest moment se 
pune întrebarea: dacă fracturismul se opune intereselor 
de grup și dorește „naturalizarea” ierarhiilor din 
câmpul literar prin strategii necorupte de moștenirile 
comunismului, de ce a existat necesitatea coagulării sub 
forma unei mișcări și promovări colective, asemenea 
celor față de care se opun? Răspunsul este următorul: 
fracturismul, în calitate de mișcare literară, socială și 
instituțională, a reprezentat o insurgență „cu bătaie scurtă”, 
valabilă până în punctul în care conflictele instituționale 
ale literaturii române sunt dizolvate. Fracturismul a avut 
funcția unei ambuscade instituționale. Având în vedere că 
„[f]iecare pasăre pe limba ei piere”, singura metodă de a 
„rupe” tradiția problematică a grupărilor generaționiste 
(începută cu decenii în urmă, de la șaizeciști până în 
prezent) a fost realizarea unui nou colectiv cu caracter 
de generație, care să se impună la început prin revoltă 
(„anarhism”) și, ulterior și cu puțin noroc, prin logica 
pieței libere. Din acest punct de vedere, fracturismul este 
într-adevăr o literatură care „se naște la limita dintre 
comercial, existențial și mediatic”85, deoarece ea face 
„trecerea de la structura generaționistă la cea de nișă și, 
astfel, de la un tip de societate la alta”86. Îndepărtându-se 
de elitele culturale privite ca fiind corupte, ei vor încerca 
să câștige o parte ignorată a publicului.

„Capcana existențială”. Fracturismul performativ

Într-un context în care gratuitatea actului literar, 
distanța autorului, „autonomia esteticului” și principiul 
depolitizării artei sunt șabloanele împrumutate din 
comunism prin care establishmentul își consolidează 
monopolul asupra câmpului literar, fracturiștii sunt 
nevoiți să recurgă la o revitalizare a actului literar. Ei vor 
refuza estetismul și înțelegerea literaturii ca act închis, 
autotelic, pe baza cărora actorii literari precedenți 
și-au construit cariera. Într-o schemă jakobsoniană, 
dimensiunile privilegiate de tradițiile predecembriste 
erau cea a expresivității/mesajului și cea a codului/
convenției literare (în special la optzeciștii textualiști). 
Fracturiștii au pus accentul, în mod programatic, pe 
dimensiunea emotivă a ecuației. Totuși, includerea eului 
social în discuție a impus, în mod automat, centrarea pe 

dimensiunea referențială și pe cea conativă. Cu alte cuvinte, 
autobiografismul a dus la includerea contextului istoric și a 
publicului în actul literar. Între opera literară, regimul politic, 
instituțiile literare și potențialii cititori apare o legătură 
strânsă. Fracturismul nu reprezintă o „arta pentru artă”, ci o 
formă de literatură pragmatică, angajată, provocatoare.

După cum a fost sesizat anterior, legătura dintre opera 
scrisă a fracturiștilor și autorul biografic trebuie să 
fie transparentă. Cu toate acestea, criteriul abstract al 
autenticității nu poate defini natura literaturii fracturiste. 
Pentru fracturiști, se poate spune că există anumite 
aspecte ale vieții biografice care sunt mai „autentice” 
decât altele. Conform lui Marius Ianuș, pentru a avea 
acces la acele zone ale biografiei lor, fracturiștii folosesc 
„o tehnică stranie, premergătoare complexului fracturist, 
pe care aș numi-o capcană existențială”87. Cu alte cuvinte, 
travaliul poetului fracturist nu este doar de a respecta 
formalitățile autobiografismului, ci și de a-și construi și 
ilustra în scris o persona publică cu o funcție specifică 
în cadrul câmpului social și literar al anilor 2000, așa 
cum a fost el analizat anterior. Afirmăm faptul că o parte 
constitutivă a fracturismului este latura sa performativă: 
nu în sensul în care fracturiștii realizează performance -
uri artistice propriu-zise, într-un cadru de desfășurare 
delimitat, ci în cel în care participă, individual sau colectiv, 
la formarea unei noi imagini a scriitorului contemporan.

Pentru a analiza această latură, este necesară o 
conceptualizare a ideii de performativitate. O primă 
accepțiune este cea generală. Dintr-o perspectivă 
a câmpului literar așa cum a fost definit de Pierre 
Bourdieu, în activitatea oricărui agent al câmpului există 
o latură performativă, deoarece ea vizează actualizarea 
pe scena artistică a unui anumit tip de personaj social. 
În general, performance-ul social într-un câmp literar 
obișnuit vizează construcția acelui „unprecedented 
social personage who is the modern writer or artist, a 
full-time professional, dedicated to one’s work in a total 
and exclusive manner, indifferent to the exigencies 
of politics and to the injunctions of morality, and not 
recognizing any jurisdiction other than the norms 
specific to one’s art.”88. Aceste cerințe sunt convergente 
cu cele ale vechilor generații, care au mizat în perioada 
comunismului pe principiul „autonomiei esteticului”. 
Între timp, această imagine a scriitorului-model este 
radical repudiată de fracturiști. Performance-ul lor 
vizează deconstrucția tiparului anterior. Modul în care 
se afișează fracturiștii pe scena publică indică o opoziție 
netă față de acest personaj. Fracturiștii nu vor să fie 
scriitori profesioniști: de fapt, ei își vor privi întotdeauna 
operele ca fiind o formă de subliteratură. De altfel, 
dedicarea pe care fracturiștii o au față de literatură este 
bruiată de condițiile materiale în care trăiesc: într-o lume 
a precarității financiare, blazonul fracturiștilor este că nu 
au timp și bani de literatură cu majusculă; operele lor sunt 
așezate sub zodia efemerității, sunt „de unică folosință” 

89. De altfel, fracturiștii nu sunt indiferenți la exigențele 
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morale și politice. După cum s-a putut observa, aceștia 
sunt mai mult decât implicați în problemele cele mai 
mundane și materiale ale zilei: mai mult, acestea sunt 
incluse fără perdea în operele lor literare.

O a doua accepțiune este mai apropiată de înțelegerea 
artei performative ca atragerea atenției asupra unei 
problematici sociale. Nu este vizată transmiterea sterilă 
a unor stări către un cititor abstract, ci mobilizarea 
publicului către o acțiune. Jayne Wark, într-un studiu 
care urmărește legătura dintre arta performativă și 
mișcările feministe ale anilor ’60 în Statele Unite ale 
Americii, observă faptul că performance-ul s-a născut 
într-o perioadă în care „its vision [cea a Noii Stângi] of 
the collective good was, with the exception of the antiwar 
protest, which engendered widespread sympathy, 
utterly irreconcilable with the interests of the vast 
majority of Americans”90. În același timp, câmpul artistic 
al Statelor Unite privilegia ideea artei dezinteresate, 
gratuite, deconectate de dimensiunea socio-politică. Pe 
fundalul protestelor anilor ’60, noii artiști au fost nevoiți 
să problematizeze distanța impusă de statu quo între artă 
și social. Acest fenomen a însemnat o reinterpretare a 
relațiilor care intră în procesul producției actului artistic. 
Mișcările feministe au redus distanța conceptuală dintre 
problemele individuale și problemele colective: apare 
ideea fundamentală a politicilor identitare conform căreia 
„the personal is political”91. Acest fapt a redefinit problema 
implicării sociale prin artă: orice aspect biografic ridică 
implicit un statement politic, deoarece indică un set de 
poziționări în ierarhiile societale – fie în cele de gen, 
după cum aveau să sublinieze mișcările feministe, fie în 
cele de rasă, etnie sau clasă economică. Performance -ul 
le permitea utilizarea propriei identități (care cuprinde 
atât elemente abstracte, precum statutul social, cât și 
concrete, precum propriul corp) într-un scop persuasiv. 
Punându-se în situații incomode, vulnerabile sau șocante, 
care aveau funcția de a deconspira raporturile de putere 
din sistemul patriarhal, agentele feministe vizau „the 
possibility for social and political change so that what is 
now the case may not be so in the future”92.

Mutatis mutandis și nu la fel de explicit, rolul 
fracturismului în contextul românesc era asemănător: 
transformarea identității într-un statement politic. 
Mizele sunt modificate. Problematica gender nu este atât 
de importantă pentru fracturiști (deși ea va exista, poate 
nu cu o conștiință feministă bine închegată, în scrierile 
Elenei Vlădăreanu, Mirunei Vlada sau Ruxandrei Novac). 
În schimb, clasa socială este compasul în funcție de care 
fracturiștii vor măsura „autenticitatea” unui scriitor. 
Fracturiștii se vor asocia în mod programatic cu clasele 
economice dezavantajate, cu mediul lumpenproletar, 
cu marginalii societății tranziției, cu alcoolicii și 
consumatorii de droguri. Identitatea lor publică se 
va construi prin apropierea față de aceste zone ale 
socialului. Nu degeaba mizerabilismul este conceptul 
estetic cel mai vehiculat în raport cu avangarda 

douămiistă. Cu cât ratarea socială a autorului este mai 
pronunțată, cu atât fracturismul capătă mai multă 
veridicitate. Scriitorii vor refuza ascensiunea socială 
și parvenitismul economic, optând să trăiască la limita 
suportabilității. Marius Ianuș va afirma ironic că acest 
lucru este „relativ ușor de realizat în România. Dar greu 
de întreținut. Poezia fracturistă este una dintre cele mai 
atroce forme de artă. Te consumă infinit”93. Poziționarea 
cât mai jos în ierarhia socială aduce cel mai mare aport 
de capital simbolic. Se poate afirma că în continuare 
funcționează acea „lume economică întoarsă cu susul în 
jos” a artei de care vorbește Pierre Bourdieu. Capcana 
existențială reprezintă un autosabotaj economic. Deviza 
fracturistă este: the loser takes it all.

Funcția acestei acțiuni programatice de refuzare a 
ascensiunii sociale devine cu atât mai clară cu cât luăm 
în calcul vectorii discutați în subcapitolele anterioare. 
Autosabotajul social vizează deconspirarea diferențelor de 
clasă dintre tinerii autori și membrii vechilor generații. 
Fracturiștilor le sunt tăiate punțile către afirmarea în 
câmpul literar postrevoluționar: instituțiile literare 
sunt, în viziunea lor, corupte și nedemocratice. Vor 
răspunde acestui blocaj instituțional prin critica acerbă 
a derapajelor etice ale lumii literare contemporane. 
Pentru a face mesajul cât mai credibil, fracturiștii se vor 
așeza în antiteză față de modelul de scriitor burghez. Pe 
fondul deprimant al tranziției, conflictul identitar dintre 
fracturiști și scriitorii consacrați este simptomatic 
pentru o problematică mai largă: cea a discrepanțelor 
sociale formate în timpul anilor ’90 și 2000. În spațiul 
românesc, tranziția a însemnat o împărțire radicală a 
cetățenilor în învingători și învinși. Fracturiștii, sub 
blazonul ratării instituționale, vor încerca să legitimeze 
din punct de vedere cultural poziția celor din urmă.

Simpatii subculturale

Astfel, fracturiștii vor respinge radical cultura mainstream 
și vor paria pe fenomenele marginale, subculturale, care 
supără simultan atât cultura de masă (în mare parte 
conservatoare), cât și cultura elitistă a anilor ’90 (dominată 
de un postmodernism ludic și ironic, ale cărui referințe 
țineau strict de sfera culturii înalte). Mihai Iovănel 
afirmă că tendința optzecismului de a aduce în literatură 
„limbajul străzii” a fost limitată. Abia în postcomunism a 
fost asumată „presiunea culturală venită dinspre muzica 
rock și în special dinspre hip-hop-ul care cunoaște 
o ascensiune fulminantă în anii ’90”94. Un alt fenomen 
subcultural care și-a lăsat amprenta asupra literaturii 
postdecembriste sunt manelele, în general respinse de 
opinia publică: „începuturile promovării lor ca formă de 
artă egală în drepturi și nediscriminabilă, legate îndeosebi 
de activitatea de promotor a lui Adrian Schiop, a deschis 
un nou filon al autenticității”95. Tinerii scriitori vor fi 
extrem de receptivi la nișele subculturale deschise după 
intrarea în postcomunism. Pe lângă muzică, fracturiștii 
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vor fi fascinați și de universurile alternative ale societății 
de tranziție, invizibile în percepția culturii de masă: 
drogurile, homosexualitatea, mediile suburbane, lumea 
interlopilor etc. Această apropriere a nivelului subcultural 
a însemnat și adoptarea unui discurs și a unor tematici 
specifice. Fracturiștii au fost acuzați în repetate rânduri 
de pornografie, incultură, obscenitate ș.a.m.d.

Într-un interviu recent al lui Dumitru Crudu, care 
a început să adopte de-a lungul deceniului 2000 o 
ideologie ortodox-conservatoare, acesta încearcă 
să își scuze „obscenitatea” tinereții afirmând faptul 
că „fracturismul nu înseamnă nici pe departe doar 
limbaj vulgar, sex, droguri, violență, nonconformism 
și descrierea treptelor celor mai de jos ale degradării 
umane”96. Crudu subliniază mai degrabă „motivația 
existențială și biografică”97 a literaturii fracturiste, față 
de care vulgaritatea era doar opțională. Într-o anumită 
măsură, Crudu are dreptate: toate aceste „mecanisme de 
șoc” au reprezentat instrumentele prin care fracturiștii 
au încercat să denunțe și contrabalanseze „minciuna 
socială”, mediatică și politică dintr-o periferie săracă, 
inechitățile instituționale ale literaturii în capitalism 
și ipocrizia principalilor actori culturali ai vremii. 
Adoptarea subculturii și a modelelor contraculturale ia 
forma unei chestionări a legitimității culturii oficiale.

Influențele fracturiștilor

Lista de autori străini de la care se revendică fracturismul 
este eterogenă: „Yves Martin, Allen Ginsberg, Robert 
Creely, Velimir Hlebnikov, E. Cummings, Keneth Koch, 
John Ashbery”98 în cazul poeziei, Le Clezio, Salinger și Jack 
Kerouac99 în cazul prozei. Cel mai discordant nume din 
listă este John Ashbery. Poetul american se îndepărtează 
radical de principiile fracturiste: membru al pretențioasei 
școli de la New York, a fost mai degrabă un estetist decât 
un model de autenticism. Similar, nici includerea lui Le 
Clézio nu pare să aibă o motivație mai bună: „Proces 
verbal e singurul roman pe care i l-am citit și mia plăcut 
f. f. mult”100, afirmă nonșalant Ionuț Chiva. Fracturiștii nu 
au fost foarte interesați de identificarea unor modele în 
cadrul literaturii globale. Cu toate acestea, există două 
influențe a căror funcție trebuie elucidată: beatnicii și 
„noii barbari, grup de poeți polonezi ai anilor 90”101.

Influența beatnică

Aproprierea beatnicilor de către fracturiști nu poate 
fi negată. Marius Ianuș scrie poemul Manifest anarhist 
„în memoria lui Allen Ginsberg și a lui Jack Kerouac”102. 
Textele România și Hamei sutra ale aceluiași autor fac 
trimitere directă la două poeme notorii din volumul 
Howl and other poems (1956) al lui Ginsberg. În al doilea 
număr din Fracturi vor fi publicate traduceri din același 
autor american. Mulți autori își revendică atitudinea 
autenticistă și fronda contraculturală de la modelul 

generației Beat a anilor ’50 și ’60. Totuși, este important 
de luat în calcul faptul că orice lectură a unei opere din 
producția world literature este modificată de contextul 
receptării sale: „We never truly cease to be ourselves as 
we read, and our present concerns and modes of reading 
will always provide one focus of our understanding”103. 
În cazul fracturiștilor, importul recent al beatnicilor nu 
poate fi disociat de opoziția pe care o manifestă tinerii 
scriitori față de optzeciști. Aceștia din urmă sunt acuzați 
de o lectură improprie a modelului american.

Generația Beat a reprezentat una dintre influențele 
principale ale postmoderniștilor optzeciști. Utilizarea 
unui model american a avut rolul implicit de a critica 
societatea retrogradă a socialismului naționalist și de 
a reînnoi reperele literaturii române, sincronizându-
le cu reperele postmodernității culturale occidentale. 
Totuși, lectura optzeciștilor a eludat o componentă 
vitală a sensibilității insurgente a anilor ’60 în Occident: 
latura politică, anticapitalistă și anti-imperialistă. 
Dacă ar fi respectat-o, „their critique of modernity 
should have been, implicitly, a critique of broader, 
Western modernity as well”104. Dimpotriva, literatura 
postmoderniștilor români a fetișizat cultura Vestului, 
întruchipând frustrările socioeconomice a unei societăți 
închise, coercitive. Adoptând experimentele formale 
ale contraculturii Beat și ignorând conținutul ideologic, 
optzeciștii vor realiza pastișe neo-beatnice. Acumulările 
semantice și perorațiile maximaliste specifice poeților 
americani vor fi depolitizate și resemantizate. În special 
în cazul lui Mircea Cărtărescu, „the energy of Ginsberg’s 
public revolt is channeled toward the erotic”105. Poetul 
român specifică faptul că aproprierea poeților de la San 
Francisco a survenit „not in their political agenda but in 
a more «pragmatic» and engaged poetic language”106 pe 
care americanii îl antrenau. Astfel, optzeciștii s-au făcut 
vinovați în ochii fracturiștilor de o demonetizare a frondei.

Când Marius Ianuș recontextualizează modelul 
beatnic în 2000, „the rhetorical sophistication and the 
playfully creative inventiveness of Cărtărescu, Iaru, and 
others are all but discarded”107. Dacă pentru optzeciști a 
primat dimensiunea estetică a generației Beat, pentru 
fracturiști latura socială și politică este esențială. Cu 
toate acestea, în continuare nu se poate vorbi despre 
o ideologie omologă celei promovate de americani. 
Dacă Ginsberg întreprindea o critică a imperialismului 
Statelor Unite într-un context geopolitic dezastruos, pe 
fundalul războiului din Vietnam și al primelor mișcări 
studențești anticapitaliste, Marius Ianuș nu va merge 
atât de departe: dușmanul lui nu poate fi situat de nicio 
parte a conflictelor istorice „centru versus periferie”  
sau „capitalism versus socialism”. Polemica lui Ianuș 
este îndreptată asupra unei situații autohtone: tranziția 
eșuată, soluțiile ineficiente ale statului și sărăcia generală. 
Poetul român este direct în acest sens: „Președinții sînt 
niște cretini, România / guvernul e o adunătură de cretini 
/ ei n-au dat bani unor cerșetori, România”108.
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„Noii barbari”

Cazul „noilor barbari” din Polonia, despre care Manifestul 
afirmă ca prefigurează apariția fracturismului, este de 
asemenea interesant, deoarece relevă situația unui alt 
sistem literar est-european. Cazul Poloniei diferă de 
cel românesc prin faptul că literatura scrisă în perioada 
comunismului a avut o miză politică mult mai explicită: 
problemele majore ale colectivității și istoriei (al Doilea 
Război Mondial, comunismul) erau tematizate într-
un mod transparent. Acest lucru se explică prin faptul 
că cenzura poloneză era mult mai permisivă decât cea 
autohtonă. Astfel, căderea comunismului a însemnat 
o reorientare radicală a poeziei tinere de la începutul 
anilor ’90: poeții strânși în jurul revistei bruLion, pe 
care fracturiștii îi menționează în Manifest, „resist 
any commitment, whether this means siding with the 
authorities or being against them”109. Ce au vizat acești 
poeți tineri a fost „freedom from politics itself, from any 
manifestation of public life”110.

Cel mai probabil, fracturiștii au fost inspirați de 
individualismul programatic al tinerilor poeți polonezi. 
Egocentrismul este un punct comun al poeticilor celor 
două mișcări literare. În schimb, diferența principală 
stă în scopul acestei individualizări a actului poetic. La 
„noii barbari” se poate întrezări o atitudine mai degrabă 
hedonistă, relaxată și ironică, total contrară celei 
revoltate pe care o antrenau tinerii scriitori români: „it 
seems more accurate to see in them a reaction against 
the puritanism prevalent under communism, a sense 
of joy that one can finally say everything”111, precum 
și faptul că „[t]here is a strong ludic element in young 
Polish poetry”112. Revista în jurul căruia s-au strâns acești 
scriitori, bruLion, a manifestat un interes similar cu cel al 
fracturismului față de subcultură și fenomenele de frondă 
culturală, dar, odată cu înaintarea în anii ’90, gruparea a 
deraiat de la liberalism democratic la conservatorism și 
chiar extrema dreaptă113. O astfel de schimbare a opiniilor 
politice poate fi observată și la o parte semnificativă a 
poeților fracturiști români. În 2010, Marius Ianuș își va 
renega întreaga activitate literară din motive religioase și 
va deveni un simpatizant al dreptei conservatoare.

Cele două cazuri particulare demonstrează faptul că 
postcomunismul a reprezentat o perioadă de confuzie 
ideologică pentru întregul spațiu est-european. 
Fracturiștii se asociază cu poeții polonezi mai mult 
pe baza aceluiași ideal al egocentrismului. Cu toate 
acestea, individualismul fracturist va fi profund bruiat 
de contextul problematic din spațiul autohton.

Platforme online

Apariția Internetului în România nu a lăsat indiferentă 
noua generație. Un motiv al efervescenței anilor 2000 
este dat de apariția platformelor online prin care 
principalii actori ai douămiismului au comunicat, s-au 

afiliat sau chiar s-au făcut remarcați în peisajul literar 
de nișă pe care au început să îl construiască. Grațiela 
Benga este îndreptățită să conchidă că „cenaclurile s-au 
mutat din mediul real în cel virtual, iar dialogul autentic 
de pe platformele de poezie [...] a fost fermentul evoluției 
calitative din poezia tinerilor autori”114.

Site-urile principale pe care s-au strâns tinerii scriitori 
au fost: www.poezie.ro,  www.clubliterar.com, www.
hyperliteratura.net sau www.fdl.ro. Cel mai mare și mai 
accesibil dintre ele a fost primul, adunând peste 10.000 
de membri de-a lungul timpului, în mare parte poeți 
amatori și irelevanți pentru câmpul literar. În schimb, 
platforma cea mai importantă a comunității douămiiste 
a fost reprezentată de clubliterar.com, care a apărut în 
anul 2003 în urma unei desprinderi colective de site-
ul www.agonia.ro. În scurt timp, cea mai mare parte a 
scriitorilor douămiiști aveau să activeze pe clubliterar.
com, care a dus la formarea unei comunități cu circuit 
închis și exclusiviste. Andrei Doboș afirmă că „[t]his was 
possible not only by means of symbolic capital detained 
by the new members, but also because of the group 
cohesion conferred by the Romanian cenacle network 
still functional at that time”115. Coagularea unei comunități 
virtuale a avut două consecințe: 1) coeziunea de grup s-a 
consolidat, în timp ce discrepanțele dintre generații s-au 
accentuat, deoarece spațiul virtual le oferea membrilor 
o independență crescută față de instituțiile principale 
ale câmpului literar; 2) formarea unor elite în cadrul 
generației, unde fracturiștii au avut un rol însemnat. Rolul 
fracturiștilor în consacrarea sau denigrarea anumitor 
actori ai douămiismului a fost ridicat. Autenticismul 
fracturist a devenit pentru unii un standard calitativ.

În 2013, Ionuț Chiva, Dan Sociu, Cătălin Lazurca și alți 
scriitori douămiiști vor lansa site -ul www.canonul.net, 
care își propune o revitalizare parțială a programului 
fracturist: „Dacă am avut ceva în comun, noi, generația 
asta crescută în 90, mai grungistă, a fost un dispreț pentru 
marii scriitori ai timpului nostru, pentru Uniunea lor si 
pentru mafiotismul mainstreamului literar de atunci. 
Nu mai știm exact cum e cu mafiotismul de când ne-am 
dus pe la casele noastre, credem că e bine, dar restul în 
mod sigur e la fel si e bine. Floarea tinerimii a abandonat 
spiritul critic care făcea ravagii prin baruri odată ce a 
schimbat masa din bar cu pupitrul de lectură din bar”116. 
Autorii platformei canonul.net vor realiza o serie de 
cronici pamfletare, atacând câțiva dintre membrii 
importanți ai generației 2000 de pe o poziție simili-
fracturistă: critica afilierii pe bază de interese, a lipsei 
de „autenticitate” și transparență, a pretențiozității unor 
formule literare ș.a.m.d.

Tentative de comercializare. Utilitarismul

A fost afirmat anterior faptul că blocajul instituțional din 
câmpul literar al anilor 2000 i-a îndemnat pe fracturiști 
să recurgă la mecanismele pieței. Cu toate acestea, 
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nu se poate vorbi despre o asociere unidimensională 
între fracturism și literatura de consum. Într-adevăr, 
fracturismul a întreprins o acțiune de marketing cultural, 
promovându-se prin mediile cenaclurilor și cele virtuale. 
Scopul lui a fost persuasiv, vizând relegitimarea actului 
literar într-o piață care nu mai aloca același interes 
scriitorilor români contemporani. Acțiunile editoriale 
care au sprijinit fracturismul s-au bucurat de o oarecare 
recunoaștere în primii ani ai noului secol: editura Vinea 
(condusă de Nicolae Țone), editura Casa de Pariuri 
Literar (Cristian Cosma, cunoscut și ca un cristian) și, 
în special, editura Polirom (a cărei colecții „EgoProza” a 
avut un succes remarcabil, proza fracturistă având parte 
de o recunoaștere publică mult mai largă decât poezia). 

Cu toate acestea, conținutul literar promovat de 
fracturiști se împotrivea în mod evident gusturilor 
marelui public din România. „Cît privește relația cu 
societatea de consum, cred că aceasta tinde să devină 
mai curînd o temă (dramatică) decît un mediu care să 
favorizeze o anumită scriitură (vandabilă) și o atitudine 
(comercială) a scriitorului”117, afirmă Sanda Cordoș 
în Bilanțul douămiismului realizat de Vatra. Dar, deși 
fracturiștii se împotriveau societății de consum, care 
în timpul tranziției privilegia numai un anumit tip de 
conținut, panta lor de lansare putea fi accesată doar 
prin logica pieței capitaliste. În stadiile sale incipiente, 
fracturismul a pariat pe formarea unei piețe nișate, a 
unei comunități alternative de cititori, în special tineri 
și martori ai acelorași nedreptăți sociale care au marcat 
anii ’90 și începutul anilor 2000.

Totuși, discrepanțele sociale dintre scriitorii 
instituționalizați și fronda tânără nu s-au diminuat 
considerabil nici în urma accesării acestui segment de 
piață. Noua urgență a scriitorilor tineri a fost expansiunea 
publicului și transformarea literaturii autohtone 
într-o industrie sui generis, prin care poate fi asigurată 
subzistența actorilor literari. Se poate afirma faptul că 
ultima jumătate a deceniului 2000 a reprezentat pentru 
autorii douămiiști o misiune de cucerire a publicului. 
Fracturismul și-a epuizat posibilitățile pe piața de carte: 
„Perioada mizerabilistă s-a încheiat în 2004, cînd editura 
Polirom a inaugurat etapa industriei literare românești”118. 
Cei mai mobili dintre douămiiști (de obicei exogenii 
promoției fracturiste: Claudiu Komartin, Dan Coman, 
Cosmin Perța sau Radu Vancu) vor înființa edituri, cenacluri 
sau festivaluri, încercând să construiască o rețea neoficială 
de scriitori tineri prin care să-și asigure expansiunea pe 
piață. Dacă fracturiștii au încercat să dinamiteze structura 
de grup a câmpului literar, succesorii lor au fost nevoiți să 
o reactualizeze: nu în scop subversiv-insurgent, cum și-ar 
fi dorit membrii redacției Fracturi, ci în scop publicitar și 
financiar. În acest nou peisaj, fracturismul devine tot mai 
puțin vocal în câmpul literar, iar membrii lui fie se vor afilia 
altor grupuri, fie vor încerca să își conserve persona de 
artist independent, uneori cu succes comercial (este cazul 
lui Dan Sociu).

Cel care va conștientiza această mutație a câmpului 
literar va fi poetul Adrian Urmanov, care va publica pe 
24 martie 2003 manifestul „eu sunt poemul utilitarist”. 
Manifestul, deplângând faptul că textul poetic a atins 
„stadiul auto-separării totale, a desprinderii din 
context”119, va milita de fapt pentru o comercializare a 
actului poetic. Cititorul trebuie să fie implicat direct în 
actul comunicării poetice. Asemenea textului publicitar, 
poemul trebuie să ademenească publicul, să se facă 
accesibil cititorilor inclusiv la nivel textual. Adrian Urmanov, 
asociat în trecut cu fracturiștii, le va critica poetica astfel: 
„fracturismul introduce în ecuația comunicării și contextul 
scrierii însă cu aceeași obsesie de absolutizare, de amplificare 
a importanței, astfel că echilibrul comunicării nu este obținut 
nici de aceată formulă poetică. [...] fracturismul are același 
viciu al exagerării unei singure componente a procesului de 
comunicare și pierde din cauza accentului prea puternic pe 
care îl pune pe bruiaj”120. Cu alte cuvinte, fracturismul nu 
a reușit să facă deschiderea ultimă către piața de carte din 
cauza individualismului radical: în continuarea lui, Urmanov 
și Andrei Peniuc vor propune o poetică vagă, încercând să 
insereze dimensiunea receptorului în text, dar sfârșind prin 
a realiza un experiment poetic abscons și neremarcabil.

Cu toate acestea, ethos-ul utilitarist va fi relevant în 
literatura contemporană. Pe coperta a IV-a a volumului 
Ștrumfii afară din fabrică! (Cartea Românească, 2007), 
Marius Ianuș va recunoaște faptul că „din 2000 caut o 
formulă prin care să mă desprind definitiv de fracturism 
(pe care mi se pare că eu l-am epuizat) și am impresia ca 
acum am descoperit-o. Îi spun «lirism elementar» si mi 
se pare ca vine in prelungirea ideilor facțiunii utilitariste 
a fracturismului”. Desprinderea de fracturism se va face 
prin accesarea tot mai pregnantă a laturii comerciale, pe 
mimarea limbajului publicitar, accesibil și catchy. Elena 
Vlădăreanu va realiza ceva asemănător în volumul spațiu 
privat (Cartea Românească, 2009), doar că într-un scop 
subversiv: ironizarea implicită a sloganurilor publicitare.

Concluzii

Studiul de față a demonstrat faptul că literatura 
promoției fracturiste a avut o miză extraliterară explicită. 
În contextul complicat al epocii postdecembriste, 
fracturiștii au încercat să se impună pe scena literară 
sub forma unei „ambuscade instituționale”, să corijeze 
derapările etice ale scriitorilor contemporani consacrați 
și să atragă atenția publicului asupra unor chestiuni 
incomode, dar urgente ale societății în curs de 
dezvoltare. În ajutorul acestei misiuni a venit metoda 
specifică pe care am asociat-o cu latura performativă 
a fracturismului: așa-zisa „capcană existențială”. 
Autenticismul autorilor fracturiști a constat în 
accentuarea programatică a diferențelor sociale dintre 
tinerii scriitori și vechii actori culturali ai câmpului 
literar. Asocierea cu zonele defavorizate ale societății a 
avut rolul de a consolida un mesaj social credibil, într-un 
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moment în care literatura (aflată într-o criză simbolică 
semnificativă) devenise un obiect de consum devalorizat. 
Adoptând axioma paradoxală conform căreia „the loser 
takes it all”, fracturiștii au refuzat ascensiunea socială și 
orice formă de oportunism, poziționându-se ca victime 
ale unei tranziții eșuate. Astfel, au impus literaturii 
mize ce depășeau „spațiul călduț al textului” și vizau o 
dimensiune politică.

În momentul în care fracturiștii au clamat necesitatea 
ruperii graniței dintre autorul empiric și cel intratextual, 
aceștia și-au asumat din start o perspectivă politizată. 
Identitățile asumate de fracturiști vizau, de fapt, o 
expunere a vicisitudinilor epocii. În spiritul politicilor 
identitare ce au început să fie teoretizate în Occident 
încă din anii ’60, tinerii autori au realizat faptul că 
„personalul este politic”: altfel spus, că orice exhibare 

a persoanei private ridică probleme sociale generale, 
care reclamă atenția publicului. Din acest motiv, se 
poate vorbi despre o formă de literatură pragmatică: 
prin accesarea dimensiunii emițătorului în procesul 
comunicării, scriitorii de la Fracturi indicau de fapt 
inconveniențele din contextul social.

Fracturismul reprezintă un rezultat al democratizării 
câmpului literar din România. El a pus sub semnul 
întrebării relevanța sistemului osificat de consacrare 
a scriitorilor mai vechi, conservat din timpul etatizării 
socialiste și „altoit” în postcomunism. Încercând să își 
creeze o nișă literară de sine stătătoare, fracturismul 
a reușit să destructureze ierarhia anterioară. Strategia 
principală a constat în schimbarea mizelor actului 
literar: de la o activitate aparent autotelică și asocială la 
o denunțare violentă a realității prezentului.
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