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Romanul maximalist poate fi descris ca un gen 
hibrid care se dezvoltă începând cu a doua jumătate 
a secolului XX în Statele Unite, migrând apoi spre 
Europa și spre America Latină. Narațiunile de acest tip 
sunt marcate de o identitate morfologică și simbolică 
la nivelul căreia sunt observabile și definitorii, conform 
definiției lui Stefano Ercolino, zece elemente. Ercolino 
subliniază faptul că nu toate cele zece elemente au 
aceeași pondere la nivelul operelor abordate, dar toate 
sunt decisive, impunând un gen prin faptul că sunt „în 
mod sistematic co-prezente”1.

Fie că ne referim la romanul enciclopedic2 (definit 
de Edward Mendelson în anii 70), la romanul sistem3 
(definit de Tom LeClair în monografia sa despre 
Don DeLillo în 1987 și în The Art of Excess, doi ani 
mai târziu) sau la romanul maximalist, ceea ce merită 
remarcat de la bun început este revirimentul formei 
excesive a megaromanului4, căruia, cel puțin în spațiul 
american, i se acordă o atenție tot mai mare. 

Ca exemplu, pentru unul dintre ultimele titluri 
adăugate pe listele narațiunilor maximaliste, City on 
Fire5, autorul a primit un avans de două milioane 
de dolari, fapt care confirmă, desigur, puterea pieței 
de carte americane, dar, în același timp, denotă și un 
interes paradoxal, având în vedere că avem de a face 
cu cartea unui debutant. Paradoxal, pentru că, deși 
Ercolino subliniază importanța dimensiunii acestor 
cărți (afirmând statutul lor special de marfă6), nu putem 
să nu ne gândim că într-o eră tot mai digitalizată, a 
tehnologiei din ce în ce mai miniaturale și a intervalului 
de atenție care se află în continuă scădere7, gigantismul 
acestor proiecte nu apare ca fiind ideal.

Ceea ce pare însă să justifice acest tip de narațiuni 
este izomorfismul dintre reprezentare și reprezentat8, 
cum îl numește Christian Moraru. Un text care își 
propune să rivalizeze cu întreaga lume, nu poate face 
asta decât asumând amplitudinea celei din urmă. Din 
acest motiv, o carte de dimensiuni extinse este mai 
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pregătită să cuprindă (cel puțin ca proiect) întreaga 
lume. Textualizarea lumii stă la baza acestor proiecte 
și legitimează un tip de fascinație în care dimensiunea 
textuală devine un instrument mimetic care corespunde 
amplitudinii planetare a secolului XXI. Tocmai acest 
mimesis rămâne observabil în operele majorității 
scriitorilor maximaliști (de la DeLillo la Foster 
Wallace), care proiectează o lume aproape palpabilă.

Cele șapte romane9 de la care Ercolino își începe 
demonstrația sunt, în ordinea anilor de publicare, 
următoarele: Curcubeul gravitației (1973), Infinite Jest 
(1996), Underworld (2001), Dinți albi (2000), Corecții 
(2001), 2666 (2004), 2005 dopo Cristo (2005). Acest 
tip de texte se remarcă prin dialectica dintre o forță 
centrifugă și una centripetă10, una haotică și una care 
își propune să ordoneze materialul cu care scriitorul 
operează (și care ajung să acționeze una împotriva 
celeilalte – lungimea, modul enciclopedic, coralitatea 
disonantă și exuberanța diegetică ajung să joace un 
rol contrastant față de completitudinea, omnisciența 
narativă și imaginația paranoică) în demersul său 
maximalist. 

Lungimea, primul dintre elementele definiției lui 
Ercolino, variază, în versiunile americane (sau originale) 
ale romanelor analizate, de la 400 (cartea colectivului 
italian Babette Factory) la 1105 pagini (romanul 
chileanului Bolaño, publicat în România în trei volume 
care însumează 1104 pagini). Există, desigur, variații, 
în funcție de traducerile sau edițiile cărților menționate 
(un exemplu, în acest sens, este cartea Dinți albi care în 
cele două variante românești depășește 500 de pagini, 
spre deosebire de originalul care ajunge la 448). Pentru 
cercetătorul italian, lungimea nu reprezintă doar 
„un fapt neutru, ci o posibilitate și o atracție potentă, 
legată de puternica natură inovativă și de natura 
experimentală a romanelor maximaliste, precum și de 
ambiția lor totalizantă, epică”11.

Simptomatică în acest sens este cronica lui Frank 
Bruni din New York Times Magazine la Infinite Jest, în 
care autorul, citând-o pe Amy Rhodes (editoarea primei 
versiuni a cărții, care a recunoscut că campania de 
promovare a cărții lui David Foster Wallace s-a realizat 
tocmai în jurul dimensiunii sale impozante), afirmă că 
lungimea devine, în acest caz, un „garant al valorii”12. 
„Stilul infinit” și „plăcerea infinită”, asociate, deopotrivă 
în mod ludic și plastic, cu titlul cărții reprezintă o 
strategie de marketing care subliniază însă și sensurile 
simbolice pe care întinderea proiectelor maximaliste le 
deschid. Infinite Jest, Dinți albi sau Corecții au fost, pe 
rând, best-seller-uri, grație unui fenomen eminamente 
vestic, care pornește de la supoziția că dimensiunea 
unei cărți reprezintă „un semn neechivoc, pentru că 
tangibil, al importanței cărții”13. 

Modul enciclopedic pe care Ercolino îl teoretizează 
la nivelul romanelor maximaliste, se inspiră din eseurile 
lui Edward Mendelson14, punctul comun din corpusul 

de texte studiate de cei doi teoreticieni fiind Curcubeul 
gravitației. Mendelson atribuie textelor enciclopedice o 
funcție de reprezentativitate pentru identitatea culturală 
națională, asumând, în același timp, eventualele lacune 
care justifică faptul că face trimitere doar la opere din 
țări cu limbi de circulație internațională largă. 

Ceea ce face ca termenul de narațiune enciclopedică 
să se flexibilizeze și să permită o tranziție naturală spre 
cel de „roman enciclopedic” este faptul că are o rădăcină 
epică consistentă și, de asemenea, că „se folosește în 
mod extensiv de sinecdocă”15. Faptul că aproape 
fiecare reprezentant16 (cu excepția americanilor) dintre 
cei numiți de Mendelson provine dintr-o cultură 
diferită justifică ipoteza sa, conform căreia aceste 
narațiuni enciclopedice au funcția de a se constitui ca un 
„marker” dintr-un anumit moment istoric, punctând 
cultural și ideologic – întrucât perspectiva încearcă să 
identifice ideologia care dă formă respectivei culturi17 
– specificitățile națiunii de proveniență.

În legătură cu reprezentativitatea cultural-
națională a fiecărei narațiuni dintre cele examinate, 
Mendelson problematizează în mod special în jurul 
Curcubeului Gravitației și a figurii autorului cărții, 
Thomas Pynchon. Datorită faptului că Melville, cu al 
său Moby-Dick ocupă deja locul narațiunii enciclopedice 
americane și pentru că Pynchon  „nu are nicio dorință 
să îl înlocuiască”18, autorul Curcubeului gravitației ar 
deveni reprezentativ nu pentru cultura unei singure 
țări, ci pentru o cultură internațională, „bazată pe 
informație, pe date, în locul vechii ordini, construită 
pe bani și bunuri comerciale”19, aspect care poate 
fi corelat, în ceea ce privește auto-referențialitatea 
enciclopedică, cu faptul că și romanul lui Pynchon 
abordează tocmai subiectul informației și al datelor și 
felul în care acestea reprezintă „moneda de schimb” 
a societății contemporane. Acest lucru are, însă, de-a 
face și cu felul în care „narațiunile enciclopedice” se 
articulează printr-o funcție testimonial-istorică pentru 
un context dat. Și în viziunea lui Ercolino, modul 
enciclopedic se articulează în baza unei pulsiuni spre 
încapsularea universalului, a unui vis enciclopedic 
specific omului occidental de a reprezenta „totalitatea 
realului”20.

Coralitatea disonantă se instituie, în cazul 
romanelor maximaliste printr-o întrepătrundere a 
coralității cu polifonia. Multiplicitatea vocilor prezente 
într-un astfel de roman concretizează prima parte a 
acestei funcții, caracteristică prin care cărțile care o 
conțin evită afirmarea unei singure voci principale, 
dominante. Caracterul fragmentar al tuturor celor 
șapte romane pe care le propune Ercolino coexistă cu 
subdivizarea tradițională a capitolelor21. Segmentarea 
și secvențialitatea unităților – temporale, spațiale –, 
împreună cu refuzul de a consacra un personaj cu o 
funcție centrală, fac din aceste romane o antistructură 
a cărei principală miză o constituie pluralitatea și 
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schimburile permanente de focalizare, bazată pe o 
natură digresivă specifică modelelor Antichității și 
Evului Mediu22.

Contrapartea coralității o reprezintă caracterul 
polifonic prezent în toate cele șapte cărți inventariate 
de Ercolino. Alternanța registrelor stilistice, utilizarea 
mai multor limbi, genuri și câmpuri ale cunoașterii 
fac din romanele maximaliste un gen fără precedent 
la nivelul complexității dialogice cu care operează23. 
Materialul impur care poate fi decantat la nivelul 
binomului coralitate-polifonie este rezultatul unui 
proces care încearcă să evite motivația antropocentrică 
și polarizările de orice factură, așezând personajele, 
situațiile și tramele la același nivel de reprezentativitate.

Exuberanța diegetică se află în strânsă legătură cu 
materialul hipertrofiat, enciclopedic, pe care aceste 
opere îl abordează. Principalul mecanism al acestui 
mod este digresiunea, care pentru Ercolino reprezintă 
o deviație de la argumentul principal al discursului24. 
Digresiunea devine, așadar, un alt mecanism de 
potențare a materialului ficțional disproporționat, 
aparent incontrolabil pentru o singură instanță 
auctorială. Strategiile textuale care potențează excesul 
și logica adesea greu de descifrat a acestor romane sunt 
dovada ambițiilor acestor prozatori de a circumscrie 
lumea printr-un ansamblu cel puțin la fel de 
monumental.

În același registru se înscrie și funcția 
completitudinii pe care o comportă aceste proiecte. 
Crearea formelor imitative stă la baza demersului, după 
cum arată și LeClair:

Systems novelists employ multiple framing devices 
and metafictional pointers both to represent the 
wholes-within-wholes nature of systems and to 
help guide the reader through their masses of data. 
Self-reference, a device that often seems mere 
decadence in much postmodern experimentation 
is, in natural systems and in systems novels, an 
enabling, necessary procedure. Both framing and 
self-reference contribute to the systems novelists’ 
fundamental artistic accomplishment: the creation 
of imitative forms... These imitative forms are 
ways of structuring novelistic information 
so that it reflects the density, homologous 
structure, and scale of information in life.25

Astfel, fie că ne referim la geometrii circulare, 
la arhitecturi temporale, la structuri conceptuale 
precum laitmotivul, mitul sau intertextul26, romanele 
maximaliste oferă, pe lângă forma și manifestarea 
hipetrofiată, torențială, o încercare de a ordona haosul 
narativ. Tocmai structura paradoxală – cum o numea 
Karl – sub semnul căruia haosul este impregnat de 
mit, de laitmotiv, de intertext și tocmai procedurile 
care impun o ordine care scapă de cele mai multe ori 

cititorului (asta nereușind să îi invalideze existența), 
fac din cărți precum 2666 sau Infinite Jest – cărora 
nu li se poate nega ordinea internă, deși juxtapunerea 
registrelor și multitudinea digresiunilor ar sugera, mai 
degrabă, incompletitudinea – monumente literare 
fundamentate pe dialectica forțelor centripetă și 
centrifugă, la care m-am referit mai înainte.

Omnisciența naratorului reprezintă o necesitate 
în cazul titlurilor prezentate de Ercolino. Aceasta 
funcționează, în cazul romanelor maximaliste, la două 
niveluri: unul care are de-a face cu microstructurile, 
adică cu fragmentele în care persepectiva narativă poate 
varia de la o unitate la alta, și unul care are de-a face cu 
narațiunea ca întreg. Există, deci, mai multe formule de 
focalizare, de exemplu în Underworld sau Infinite Jest, 
iar această dinamică pornește de la o tendință incluzivă 
(în sens de totalizantă). Privirea naratorului trebuie 
să includă toate personajele, toate perspectivele și să 
controleze întreaga narațiune. Pe de altă parte, dincolo 
de a deține controlul, omnisciența despre care vorbește 
Ercolino este corelată și cu o „întoarcere a autorului” pe 
care tot mai multe ficțiuni contemporane o practică27.

Totul este conectat în romanele maximaliste. 
Firele epice, personajele, deși aparținând unui haos 
pe care super-omnisciența la care m-am referit mai 
sus nu încetează să facă eforturi pentru a-l ordona, 
proliferează și fiecare „celulă narativă devine parte 
dintr-un întreg, un întreg care capătă consistență și 
coerență numai în cadrul perspectivei interconectării 
fiecărei povești și existențe separate”28. Imaginarul 
paranoic nu are, deci, de a face doar cu dinamitarea 
și deconstruirea structurilor, cum apare la Pynchon, 
într-o dezvoltare paranoică a narațiunii29, ci, mai 
interesant, cu chestionarea propriei structuri, într-un 
mod aproape obsesiv. Nu este doar despre construirea 
unor personaje psihotice sau despre punerea pe tapet a 
unor conspirații, ci despre o perspectivă holistă, în care 
niciun eveniment nu poate fi înțeles fără a avea o privire 
de ansamblu, fără a încerca chestionarea și integrarea 
tuturor elementelor într-o schemă „superioară”, de 
la particular la general, de la individual la destinul 
colectiv30.

Intersemioticitatea romanelor de acest fel, la fel ca 
a majorității operelor postmoderne, este cât se poate 
de evidentă. Cinematografia, televiziunea, pictura, 
muzica contribuie la imaginarul hibrid pe care Ercolino 
îl postulează de asemenea ca pe o obligativitate a 
acestui gen. Interesant de remarcat este faptul că 
aceste cărți nu sunt doar străbătute de referințe la 
alte medii semiotice, ci ajung uneori să se organizeze 
cinematografic (vezi 2666 sau Infinite Jest) sau să 
echivaleze perspectiva naratorială cu cea a unei camere 
de filmat. Hibridizarea sferelor textuale și vizuale, arată 
Ercolino31, are de-a face cu o perspectivă impură asupra 
literaturii, rezultând în opere cu un caracter compozit, 
inclasabil, a căror volum de informații apelează la toate 
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mediile posibile, pentru a-și urma impulsul totalizant 
și pentru a îndeplini proiectul de reprezentare a lumii 
în integralitatea ei.

După cum am arătat deja, dintre cele șapte 
titluri propuse de Ercolino, patru au fost traduse și 
în limba română, iar Curcubeul gravitației și 2666 au 
reprezentat chiar puncte de reper în literatura străină 
publicată după 1989 în România32, mai ales în cazul 
lui Bolaño, a cărui literatură a intrat în circuitul 
scriitorilor tineri (poeți și prozatori) ca un laitmotiv 
la care se revine frecvent. Jonathan Franzen și Zadie 
Smith sunt și ei autori care s-au impus pe piața de carte 
românească. Dintre autorii menționați, singurii care au 
fost traduși înainte de anul 2000 sunt Don DeLillo33 
și Thomas Pynchon34, dar, în afară de V. și Curcubeul 
gravitației (care pot fi considerate ambele maximaliste, 
enciclopedice), cărți de asemenea ambițioase precum 
Mason & Dixon, Against the Day  sau Bleeding Edge  nu 
au mai fost traduse. Un caz cel puțin straniu, având 
în vedere că avem de a face cu unul dintre cei mai 
reprezentativi scriitori contemporani.

Poate și mai ciudat este cazul lui Don DeLillo, un 
prozator aflat frecvent pe lista Nobel în ultimii ani și 
un autor care a fost tradus extensiv în limba română35. 
Totuși, cartea sa cea mai cunoscută și care se află pe 
lista lui Ercolino, Underworld, lipsește din rândurile 
traducerilor românești. Asemănător este și cazul lui 
David Foster Wallace, al cărui Infinite Jest nu a fost încă 
tradus36. Unul dintre motive ar putea fi dificultatea 
adaptării unei atitudini cum este cea a lui Foster 
Wallace, un autor ironic la adresa propriei culturi și 
a propriei literaturi prin subtilități care reprezenta un 
grad ridicat de dificultate pentru traducător (intertext 
masiv, o autoreferențialitate mereu polemică la adresa 
propriilor repere și instrumente textuale) și care ar putea 
constitui un blocaj nu doar pentru cititor, ci și pentru 
traducător37. Aspectul supranațional al romanului 
maximalist poate reprezenta, de asemenea, o problemă 
de traducere, sau de receptare, întrucât găsirea unui 
punct de reper, de raportare lingvistică și culturală 
stabilă în demersul traducerii este mai dificil de găsit 
decât în cazul unei cărți care, conform lui Mendelson 
(Faust, Moby Dick, Ulise), încerca să cuprindă specificul 
unei singure culturi.

Pornind de la premisa racordării scriitorilor 
români la sisteme teoretice și conceptuale de ultimă 
oră, pe fundalul unei dinamici a globalizării care 
facilitează relații și conexiuni dincolo de contextul 
național, chestionarea aplicabilității teoriilor și 
modelelor străine (în acest caz, în majoritatea lor pe 
filieră anglo-saxonă) la un corpus de texte românesc 
devine necesară. Modalitățile în care aceste teorii sunt 
receptate, asimilate și metabolizate de către câțiva 
prozatori români ai ultimilor ani, dar și chestionarea 
legitimității analizei acestor romane prin prisma unor 
concepte considerate centrale (în raport cu statutul 

semi-periferic al literaturii române) reprezintă mize 
care ar trebui abordate în mod obligatoriu pe viitor. 
Deocamdată, numărul totuși relativ restrâns al 
cronicilor de traduceri, deci absența unui sistem care 
să se raporteze critic la aceste opere, ar putea justifica 
lipsa unor cărți precum Underworld sau Infinite Jest de 
pe piața românească de carte.

De asemenea, se poate ridica întrebarea dacă nu 
cumva lipsa unui gen asemănător (cu câteva excepții38) 
în literatura română ar putea justifica anumite omisiuni 
sau ar putea contribui la o receptare nesatisfăcătoare a 
romanelor deja traduse care aparțin acestui gen literar. 
În plus, într-o eră digitalizată și în cadrul unei piețe 
de carte restrânsă, cum este cea românească, unde 
revistele literare și cartea tipărită se află într-un declin 
al producției și al vânzării, narațiunile maximaliste 
se văd puse în fața unei probleme critice: trendul 
contemporan al lungimii/mărimii este o consecință 
ironică sau una preconizată în cazul romanului printat 
și a obsolescenței pe care o atinge cartea datorită 
tehnologiilor digitale?39

Revenind la receptarea modelului maximalist 
în contextul românesc, merită salutat proiectul lui 
Radu Vancu40 care se referă în mod explicit la Stefano 
Ercolino în demonstrația sa legată de maximaliștii 
(studiile de caz sunt, în această secțiune, Ezra Pound 
și Mircea Cărtărescu) studiați prin prisma capacității 
de a „topi” și de a recicla influențe și surse textuale 
tradiționale (canonice sau marginale) și de a imagina, 
simultan, ansambluri monumentale de text. Rezultatul 
acestui tip de demers se distinge prin reușita de a 
construi discursuri al căror filo-umanism se remarcă 
printr-o atipie și o intuiție literară care își depășesc 
timpul istoric, impunându-se și făcând astfel trecerea 
spre un nou tip de proiect, în mod accentuat filo-uman. 
De asemenea, articolul Cătălinei Stanislav41 pune față 
în față teoria lui Ercolino cu „realismul isteric” al lui 
James Wood, într-un studiu de caz al romanului Dinți 
albi, reușind să articuleze câteva puncte esențiale ale  
modelului maximalist.

În concluzie, aș spune că relația spațiului literar 
românesc cu narațiunile maximaliste este una ambiguă. 
Avem, pe de o parte, opere reprezentative ale acestui gen 
traduse și publicate, în schimb ce romane definitorii ale 
maximalismului lipsesc de pe piața literară românească 
chiar și la mai bine de douăzeci de ani de la apariția 
lor. Deși literatura de limbă engleză (mediul celor 
mai multe dintre operele la care m-am referit) este 
una dintre cele mai traduse literaturi în peisajul 
editorial românesc, o discuție aplicată despre modul 
în care forme literare precum narațiunile maximaliste 
deja traduse pot influența acest spațiu lipsește în 
prezent, lucru care, poate mai mult decât dificultățile 
pragmatice de traducere (competența traducătorilor, 
probleme lingvistice sau probleme specifice diferențelor 
culturale), stă la baza acestei ambiguități.
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Note:
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