
mantie a re-stilizãrii economiilor de rãzboi, cu tot
cu lozincile Pãstreazã-þi cumpãtul de atunci ºi cu
desenele din Dad�’s Army?).  

Sãptãmâna trecutã am urmãrit de la început
pânã la sfârºit ultimul �„Beatles-fest�” de la BBC, cu
un curios sentiment de incredulitate. În primul
rând, n-am mai fost deloc sigur ce aniversare
constituia pretextul acestui raid prin arhive �– 30
de ani de la moartea lui John? Patruzeci de la
destabilizatoarea urcare pe scenã a lui Yoko?
Cincizeci de când Paul ºi-a strunit prima oarã
corzile ghitarei? George Martin ºi ceilalþi au
devenit niºte funebri Bãtrâni Corãbieri, sortiþi sã
repete încontinuu povestea descoperirii celor patru
bãieþi în Caverna lor subteranã, ori de câte ori se
gãseºte un �„cuier�” acceptabil ºi un cercetãtor TV
prin apropiere. ªi nu existã sã nu se gãseascã un
�„cuier�” ºi un cercetãtor TV.

Dar, de fapt, existã vreo fiinþã pe planetã, cu o
scânteie de interes faþã de aceastã poveste, care sã
n-o ºtie pe de rost? Poate cã e o sursã de
consolare s-o auzi repetatã an dupã an, aidoma
Cuvântãrii Reginei. Nu mã îndoiesc defel cã în
scurt timp vom sãrbãtori o nouã aniversare a
grupului Monty Python (doar s-a scurs aproape
un an de la ultima) ºi sunt gata sã pariez cã vom
revedea curând campionatul mondial de fotbal din
1966 ºi vom reasista la formarea curentului punk.
Oare în zilele noastre nu se întâmplã absolut
nimic?

În profeticul roman England, England (care a
ratat la mustaþã Booker-ul în 1998), Julian Barnes
imagineazã un viitor complet orientat spre trecut.
Într-o acþiune de promovare a turismului, atracþiile
istorice ale Angliei sunt comasate pe Insula Wight,
într-o staþiune turisticã de vizitat într-o singurã zi,
conþinând �„pe o suprafaþã de 155 de mile pãtrate
tot ce ar dori sã vadã turistul din ceea ce socotim
noi cã este Anglia.�” Se gãsesc pe aceastã
binecuvântatã parcelã: case acoperite cu stuf ºi Big
Ben; mormântul lui Shakespeare ºi al lui Lady Di;
Stonehenge, Robin Hood ºi veselii sãi haiduci;
taxiuri londoneze; National Gallery; þinutul în
care au vieþuit surorile Brontë; Henric al VIII-lea
cu cele ºase neveste (cum altfel?); Dr. Johnson ºi
Dicþionarul sãu; marmelada de portocale;

labirinturi; Sherlock Holmes; Nell Gwynn2; The
Beatles ºi Familia Regalã. La zece ani de la
publicarea cãrþii, nimeni nu te mai condamnã
pentru credinþa cã respectivul tãrâm a trecut
definitiv în programele TV �– în acele nesfârºite
seri nostalgice în care cine ºtie ce comic burlesc îºi
aminteºte de prima lui bicicletã Chopper, de
pachetele cu Spangles, de ultimele încercãri ale lui
Andrew Davies de a colora sexual Epoca
Victorianã �– ºi pe listele de bestsellers.

�„English Heritage�” a fost creaþia guvernului
Thatcher, debordând de patriotism ºi
fanfaronadã, anunþatã la �„alegerile Falklands�” din
1983. Ea a înlocuit mai vechea �„Historic Buildings
and Monuments Commission�”, oferind ceva mai
strident ºi mai îmbietor industriei turismului.
Scopul acestei instituþii era sã ne reaminteascã de
tot ceea ce realizasem �– de mãreþele reºedinþe
construite cu bogãþia imperiului, cu banii din
comerþul cu sclavi �– în speranþa (cel puþin a celor

N-ar trebui sã ne surprindã cã cele ºase
romane de pe lista scurtã a premiului Booker
sunt toate, într-un fel sau altul, inspirate de trecut
(favoritul numãrul unu este Wolf Hall de Hillary
Mantell, care resusciteazã curtea lui Henric al
VIII-lea).1 Judecând dupã aproape orice aspect al
culturii noastre, istoria e locul unde ne simþim cel
mai bine. ªi nu doar cãrþile de literaturã
�„serioasã�” reflectã acest trend: în vârful listei de
bestsellers se situeazã The White Queen de
Philippa Gregory (ce-o fi cu Tudorii ãºtia?), iar
aceastã listã mai include, printre alte voiajuri în
timp, ºi douã romane cu acþiunea plasatã în
Roma anticã.

De când se ºtie, scriitorii au extras din minele
trecutului poveºti care ilumineazã prezentul, dar
nesaþul de azi pentru romane istorice, dramã
istoricã, televiziune ºi jurnalism cu un caracter
aniversar pare a fi altceva: o evadare din �„aici ºi
acum�”. (Viitorul, fireºte, de o vreme încoace, e
ceva la care preferãm sã nu ne gândim, ceva ce
sperãm sã treacã repede.)

A existat o perioadã când în romanele
englezeºti gãseai exact ceea ce scria pe copertã.
Erau, în spiritul definiþiei datã literaturii de Ezra
Pound, �„ºtiri care îºi pãstrau statutul de ºtiri�”.
Abordau prezentul ºi descopereau noi cãi de a-l
înþelege (ceea ce romancierii americani de frunte
se strãduiesc ºi astãzi sã facã: e greu sã-þi
imaginezi cã Richard Ford sau Jonathan Franzen
ar avea ceva semnificativ de spus despre Pãrinþii
Pelerini sau Abraham Lincoln).

În ultima vreme, însã, detaliile prezentului

britanic, textura societãþii, par prea haotice ºi
dislocate pentru ca romancierii sau dramaturgii sã
le mânuiascã satisfãcãtor (cu excepþia
reprezentãrii lor parþiale în romane poliþiste sau
în chick lit.), prea obscurizate de sentimentul de
clasã, de caricaturã ºi cliºeuri. Când un scriitor
major încearcã, într-o manierã serioasã, sã le
redea (ca, bunãoarã, Ian McEwan în Saturday),
cartea lui e criticatã voios fiindcã nu atinge
înãlþimile dramei cu costume, precum
Atonement, sã zicem. Dacã examinãm listele
scurte ale Booker-ului din ultima jumãtate de
veac �– o perioadã în care Marea Britanie a fost
angajatã în douã rãzboaie ºi a traversat o crizã
severã ºi când polarizarea socialã a cunoscut cel
mai rapid ritm de dezvoltare de la Regina
Victoria încoace �– nu gãsim nicio carte care sã
întrebuinþeze, cât de cât, cuvinte ca Irak, Blair,
asbo, fonduri mutuale, ca sã nu mai vorbim de
�„Tesco�”, premier, chat-room. Încercaþi sã le
explicaþi asta lui George Eliot sau Charles
Dickens.

James Kelman, câºtigãtor cândva al premiului
Booker, cam la aºa ceva se gândea când a
susþinut, la Festivalul Cãrþii de la Edinburgh, teza
necumpãtatã cã literatura scoþianã e vândutã ca
produs de artizanat, Scoþia fiind patria �„cãrþilor
despre tineri magicieni din lumea bunã sau alte
rahaturi din astea�”. Iar tendinþa de a evada din
prezent este endemicã. Cultul retro, dorinþa de a
te refugia în orice alt fragment temporal decât al
tãu, se întâlneºte pretutindeni (cum am putea þine
piept toanelor actualei recesiuni fãrã confortabila

În primul deceniu al secolului 21, procesul
rapid de globalizare a grãbit apariþia unei noi
paradigme, în toate sferele activitãþii umane.
Literatura, studiul ºi cerectarea fenomenelor aces-
teia nu a fost ocolitã de schimbare. În fapt noile
strategii teoretico-critice, noile strategii de lecturã
ºi receptare pot furniza cititorului ºi studiosului
noi perspective asupra culturilor în schimbare.

Un dialog al culturilor ºi nu �“coliziunea�”
acestora, imaginea cuprinzãtoare a unui cor de
voci care comunicã în reþele invizibile cu Canonul
ºi canoane literare, stiluri interpretative, literaturi
naþionale, specific local, media ºi medii de comu-

nicare, reþele globale dovedindu-ºi vitalitatea ºi
resursele nelimitate. 

O literaturã care ºi-a gãsit drumul prin opti-
mizare, ceea ce înseamnã acomodare ºi asimilare.
Aºa încît noua literaturã ºi noul roman britanic,
deopotrivã, nu reprezintã doar expansiunea unor
focare de comunicare, ci ºi �“o activitate specialã,
superioarã�” a unor puncte de emergenþã ce se
formeazã prin intersectarea, suprapunerea ºi
comunicarea între moduri de gîndire ºi mentali-
tãþi.
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Literatura lumii în era 
post-canonicã, hipercanonicã

David Damrosch

În ultimul deceniu literatura lumii ºi-a ampli-
ficat aria de contact ºi de influenþã substanþial
de mult. În consecinþã, mai mult ca niciodatã,
studiul comparat al acesteia a fost supus unor
schimbãri importante, de neimaginat înainte [�…].
Fenomenul se datoreazã, în primul rind, schim-
bãrii modului în care noi înºine înþelegem liter-
atura lumii. Cele mai importante antologii (cum
sunt cele publicate de Longman, Bedford ºi de
Norton) cuprind în prezent cel puþin cinci sute
de scriitori ºi, de cele mai multe ori, literaturile
reprezentate prin scriitorii selectaþi indicã zeci
de noi þãri ºi zone geografice. Ar fi posibil chiar
sã credem cã vechiul canon eurocentric s-a
dezmembrat ºi chiar sã ne imaginãm cã el nu
mai existã. 

Cu toate acestea, demontarea canonului
reprezintã numai jumãtate de poveste. ªi asta nu
numai pentru cã, în fapt, nu s-a întîmplat cu
adevãrat, aºa cum se strãduiesc sã demonstreze
teoriile post-coloniale. Cãci, cu certitudine, trãim
într-o erã post-canonicã, chiar tot atît de post-
canonicã dupã cît este de post-industrialã[�…].
Recrudescenþa vechiului mod de producþie indus-
trial se complicã cu un alt factor: cel al
coabitãrii industriilor tradiþionale cu ceea ce se
presupune a fi era post-industrialã. Sã luãm în
considerare automobilul, icon al vechii economii
industriale: într-o epocã a rutelor informaþionale,
departe de a ieºi din scenã, automobiul este mai
�‘mobil�’ ca oricînd. ªi nu numai asta: sunt mult
mai multe automobile de lux pe ºosele decît
oricînd. Lexus, Mercedes ºi companioanele lor
foarte cerute de piaþã au profitat de industrie
prin adaugarea de supra-valoare sub forma
zecilor de microprocesoare care executã totul, de
la îmbunãtãþirea consumului de carburant pînã
la memorarea poziþiei scaunelor.

Literatura lumii se confruntã cu o situaþie
asemãnãtoare, în parte pentru cã, dupã cum s-a
demonstrat adeseori, a intervenit teoria literarã
pentru a oferi un canon alternativ, necesar 

umplerii golulului rãmas în literaturã în care 
tocmai ea, teoria literarã, îl deconstruise. Dacã
astãzi nu ne mai focalizãm atît de mult asupra
unui canon comun al capodoperelor romanului,
poeziei ºi dramei pentru a cere studenþilor sã le
studieze ºi cititorilor sã le citeascã, aceasta se
datoreazã existenþei un alt punct de emergenþã,
alternativ. 

Astfel, se spune cã în analizã pornim de la
Butler, Foucault, Said ºi Spivak pentru a construi
o analizã, o opinie sau un focar de conversaþie,
reprezentat - înainte de apariþia celor de mai sus
- de Shakespeare, Wordsworth, Proust ºi Joyce.
Oare aceºti autori, reprezentanþi ai vechii
economii industriale, au fost eliminaþi din dis-
cuþie? Dimpotrivã: în prezent se vorbeºte mai
mult decît oricînd despre ei în universitãþi, ºi
continuã sã fie mai mult decît oricînd reprezen-
taþi în antologii, istorii de literaturã în compara-
þie cu alþi scriitori aparþinînd categoriei celor nou
descoperiþi, în ultimele decenii.

Întocmai automobilului Lexus, autorul
foarte cerut de piaþã (ºi mai puþin frecvent
autoarea) îºi consolidezã marketingul, 
adãugîndu-ºi valoare extrasã din trendurile post-
canonice: James Joyce, o figurã centralã în proce-
sul studierii modernismului European, inspirã în
prezent colecþii ambiþioase de articole ºi studii
avînd ca titlu �“Joyce - semicolonialul�” sau 
�“Joyce- transnaþionalul�”. Fãrã nicio urmã de
îndoiala, comparatiºtii acordã azi din ce în ce
mai multã atenþie diverselor perspective �“contes-
tatare�”, �“subalterne�” ºi �“marginale�” cu toate cã,
în aceeaºi masurã, aceste perspective ºi abordãri
sunt aplicate operelor importante (�“majore�”) ale
vechiului canon, precum ºi operelor care apar în
categoria post-canonului [�…]. 

Ar fi mult prea simplu sã afirmãm cã vechiul
canon a dispãrut. Mai curînd, canonul literaturii
universale s-a metamorfozat de la un sistem cu
douã nivele, la unul cu trei nivele logice. Înainte
vreme, literatura lumii putea fi împãrþitã în douã

din serviciile financiare) cã britanicii ar putea fi
persuadaþi sã reviziteze acele glorioase relicve
imperiale.

�„English Heritage�” ar fi urmat sã reprezinte o
rupturã cu anii �’50 ºi �’60, când la modã era
tendinþa de a demola simbolurile establishment-
ului, de a investi încredere în generaþia tânãrã.
Adicã, de a înlãtura, parþial, vechiturile, pentru a
face loc noului. Dupã 1983, prezentul a început
sã fie privit câº.

Nou-reconstituita febrã a prezervãrii, care
aproape cã i-a îngãduit lui Thatcher sã-ºi dea
obolul latifundiarilor din partidul ei, în timp ce
tradiþiile industriale erau reduse la niºte �„situri de
patrimoniu�”, a ajuns, în ultima vreme, la un soi
de apogeu. Cea mai recentã tendinþã nu se
mulþumeºte sã creeze un traseu istoric pe orice
stradã principalã din þarã, ci îndeamnã la
reconstruirea monumentelor distruse de
generaþiile trecute. Sã luãm, bunãoarã, drept
exemplu, campania vehementã în favoarea
reconstruirii Euston Arch, distrus în anii 1960
fiindcã era un model de arhitecturã brutalã. Ori,
ºi mai bizar, decizia care va fi, probabil, luatã, de
a reclãdi Skylon �– acel simbol dãtãtor de speranþã
într-un viitor hi-tech al naþiunii, ridicat cu ocazia
Festivalului Marii Britanii �– la intrarea satului
olimpic din estul Londrei. Percepem oare vreo
ironie în ideea de a reface o viziune de acum 60
de ani despre ceea ce înseamnã viitorul? Dacã da,
comitetul de organizare a Jocurilor Olimpice nu-ºi
dã seama de existenþa ei.

Iniþiativele de acest fel nu sunt decât note de
picior la simbolicul vid din Dom, devenit acum
adãpostul orchestrelor pop din erele revolute. Ele
constituie recunoaºterea oficialã a faptului cã
atunci când privim cultura prezentului nu avem
prea multe de spus ºi, drept consecinþã, nu
posedãm nicio imagine coerentã despre cum ar
putea arãta viitorul. ªtiind asta, nu ne surprinde
fapul cã reacþia politicienilor la criza financiarã 
n-a fost aceea de a gãsi o modalitate de
reconstruire a societãþii pe o temelie nouã, ci
încercarea de a o cârpi, fãcând-o sã arate exact
aºa cum a fost odinioarã. 

Are vreo importanþã aceastã reluctanþã de a
construi imagini despre modul de viaþã al
oamenilor din Marea Britanie de azi? Are, în
mãsura în care obsesia trecutului merge mânã în
mânã cu neîncrederea în tineret, a cãrui
importanþã a fost minimalizatã de douã generaþii
nostalgice dupã propria lor tinereþe.

Traducere de 
Virgil  Stanciu

Articol publicat în The Observer, 13.09.2009

1 Între timp, romanului lui Hillary Mantell i s-a
decernat premiul Man-Booker pe anul 2009.
2 Actriþã englezã din epoca Restauraþiei, amanta
Regelui Carol II Stuart.



categorii: cea a �“autorilor importanþi�” ºi cea a
�“autorilor minori�”. Chiar ºi în perioada de graþie
a analizelor �“capodoperelor�”, o serie de autori
vestici minori fãceau obiectul unor antologii,
programe academice de curs ºi a unor dezbateri
ºtiinþifice, alãturi de autori de importanþã
majorã.

În locul acestui model mai vechi, cu douã
nivele logice, noul sistem pe care îl propunem
defineºte trei nivele: nivelul hipercanonului,
nivelul contra-canonului ºi nivelul canonului - 
în - aºteptare [i.e shadow canon]. Hipercanonul
este populat de vechi autori importanþi
(�“majori�”) care ºi-au format un teren propriu de
apreciere sau au cîºtigat unul în ultimii douãzeci
de ani. Contra-canonul cuprinde vocile subal-
terne ºi contestatare ale unor scriitori care scriu
în limbi mai puþin predate în universitãþi precum
ºi ale celor care reprezintã �“literaturile minore�”
din interiorul limbilor de mare putere. Mulþi,
chiar cei mai mulþi dintre autorii importanþi mai
vechi coexistã în vecinãtatea confortabilã a aces-
tor noi veniþi, dintre care foarte puþini au reuºit
sã acumuleze un fond de capital cultural.
Departe de a fi ameninþaþi de aceºti �“vecini�”
neobiºnuiþi, autorii importanþi mai vechi cîºtigã
în vitalitate prin asocierea cu cei noi ºi numai
pentru aceea cã uneori mai acceptã pe cîte unul
sã li se alãture în clubul exclusivist (i.e al
canonului). Prin �“ei�”, desigur, înþeleg pe �“noi�”:
suntem noi profesorii, noi universitarii ºi cercetã-
torii cei ce hotãrãsc care dintre autori vor avea
viaþã efectivã în canonul actual al literaturii
lumii.

În prezent, noi suntem aceia care sprijinim
sistemul, autorii vechi �“minori�” dispar neîncetat
în jurul nostru, devenind un fel de canon - în -
aºteptare ( ie. shadow canon) pe care generaþiile
mai în vîrstã de  oameni ai cãrþii încã îl cunoaºte
(îl poartã în amintire din lecturi trecute), dar cu
care generaþiile mai tinere de studenþi ºi cercetã-
tori se întîlnesc din ce în ce mai puþin. Acest
proces se poate observa chiar ºi în literaturile
naþionale în care presiunea timpului ºi suc-
cedarea rapidã a scriitorilor este mult mai puþin
pronunþatã decît în cazul literaturii univresale.
Shakespeare ºi Joyce nu pleacã nicãieri, ci, dim-
potrivã, îºi acumuleazã zone spaþioase care se
alãturã construcþiei iniþiale, dar Hazlitt ºi
Galsworthy par puþin desueþi, în rarele ocazii
cînd sunt vãzuþi prin preajmã. Nu va trece mult
timp pînã cînd capitalul lor cultural se va con-
suma ºi construcþiile lor ruinate vor fi demolate
[�…]. 

Apariþia contra-canonului marcheazã o schim-
bare importantã în cîmpul literaturii, mai ales
dacã extindem discuþia asupra romanului. Se
constatã, de pildã, ridicarea romanului lui Mary
Shelley precum ºi cel al scriitoarei Jane Austen,
la statutul de hipercanon. Astãzi, în vecinãtatea
lor se aflã cu totul alþi scriitori decît aceia care
erau cu treizeci, patruzeci de ani în urmã, ºi
totuºi este clar pentru toatã lumea cã vecinãtatea
nu aratã atît de diferit pe cît ne-am fi aºteptat.
Doar cîþiva noi veniþi se bucurã de un interes
mai mare [�…]. În ciuda dezvoltãrii rapide a studi-
ilor post-coloniale din ultimii douãzeci de ani,
este clar cã acestea au influenþat în mod inegal
autorii ºi anume la un nivel care este dispro-
porþionat în raport cu calitatea sau influenþa lor
literarã. Doar cîþiva dintre scriitorii favoriþi au
intrat într-un nou hipercanon postcolonial:
Salman Rushdie este de departe liderul de grup,
urmat de Chinua Achebe, Derek Walcott ºi
Nadine Gordimer[�…].

Cum vom putea oare rãspunde tuturor aces-
tor provocãri în anii ce vor urma? Ar trebui,
cred, sã rezistãm hegemoniei hipercanonului, cu

toate cã, atîta timp cît este un fapt de viaþã, ar
trebui sã îl folosim în avantajul nostru. Studenþii
nu se vor înscrie la cursuri care trateazã scriitori
despre care nu au auzit, aºa încît, dacã dorim
într-adevãr sã le lãrgim orizontul de cunoaºtere,
ar fi folositor sã includem în programele de curs
figuri hipercanonice pentru a le atrage atenþia
asupra lor, dar nu numai pentru cã, în general
scriitorii intrã în hipercanon atunci cînd ne oferã
cãrþi grozave sau atunci cînd se vorbeºte despre
ei în diferite medii ºi contexte. ªi, totuºi, oferta
noastrã nu trebuie sã fie reprezentatã numai de
Rushdie tot timpul, cãci ei, studenþii au nevoie ºi
de Shakespeare tot timpul. Putem grupa opere
hipercanonice ºi contra-canonice, în beneficiul
amîndurora [�…].

Spre pildã, statutul lui Joyce într-un curs
poate fi variabil, cãci putem oferi cunoºtinþe 
studenþilor interesaþi în modernism, postmo-
dernism, în studii post-coloniale ºi în istoria
romanului. Dezvoltînd cîmpul de referinþã, con-
statãm cã opera lui Joyce poate fi raportatã la
precursori, contemporani sau succesori. Unele
dintre lecturi indicã influenþe directe ( de la
Ibsen la Joyce; de la Joyce la Lispector); alte lec-
turi pot indica �“cîmpul�” literar în care Joyce a

creat opera ºi textul ei, sau ceea ce ar fi fost
posibil sã scrie în anumite condiþii[�…]. Nu
numai o frazã, ci mai multe: fraze de legãturã
între �“graniþele de conflict�” ale naþiunilor ºi cul-
turilor ºi fraze noi ce comparã deosebirile ce per-
sistã între hipercanonul ºi contra-canonul literar.

*David  Damrosch este profesor de Literaturã
englezã ºi comparatã la Columbia University.
Este editor ºef al Antologiei Longman de
Literaturã Universalã (2004) ºi autor a mai mul-
tor cãrþi despre literatura englezã, literatura uni-
versalã, studii de literaturã comparatã ºi despre
canon în era globalizãrii.

Traducere de 
Sanda  Berce

(Studiul tradus face parte din volumul
Comparative Literature in an Age of Globalization,
Baltimore: 2006, The Johns Hopkins University Press,
editat de Haun Saussy. Volumul conþine �“Raportul
Societãþii Americane de Literaturã Comparatã: Raport
asupra stãrii disciplinei�”. Sublinierile din text aparþin
autoarei traducerii)
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David Damrosch



�„Când problema a dispãrut cu totul în date,
sau mai bine zis, în trovata; când faptul de a fi
pãrãsit satul natal nu mai pare o nebunie �–
poate numai atunci scrisul va putea începe�”
[�‘When the problem has quite vanished in the
data, or better in the trovata; when to have ever
left one�’s village ceases to seem a folly; perhaps
it is only then that the writing begins,�’ p. 423].
Aceste rânduri au fost trimise în ianuarie 1937,
din Hamburg, viitoarei scriitoare irlandeze Mary
Manning Howe de cãtre un tânãr autor de
treizeci de ani, aflat într-o cãlãtorie de ºase luni
prin galeriile Germaniei în curs de fascizare, pe
nume Samuel Beckett. Cãlãtoria va fi o cotiturã
de drumuri: dupã ce, în vara anului 1936
terminã romanul Murphy, respins de aproape
toate editurile londoneze ºi americane unde-ºi
încearcã norocul, Beckett va trebui sã înfrunte ºi
ostilitatea propriei familii faþã de refuzul sãu de
a se adapta la respectabilitatea suburbiei
dublineze Foxrock; la câteva luni dupã
întoarcerea din Germania, în septembrie 1937 se
va ajunge la o rupturã între fiu ºi mamã, ºi
Beckett va pãrãsi definitiv Irlanda, întorcându-se
numai pentru perioade scurte, preferând chiar
sã-ºi punã viaþa la dispoziþia unei Franþe intrate

în rãzboi decât sã se refugieze în Irlanda neutrã.
Cu atât mai puternice par scrisorile trimise din
Germania, care par sã anticipeze aceste decizii:
�„Pânã la urmã aceasta s-a dovedit a fi o
cãlãtorie din(spre), ºi nu în(spre), aºa cum, de
altfel, ºtiam înainte sã pornesc�”, scrie Beckett
aceleiaºi Mary Manning Howe în decembrie
1936, iar despre motivele sale: �„Nu pot sã încep
sã [le] clarific pentru tine, nu am energia nici
pentru a [le] clarifica pentru mine însumi. Un
respect instinctiv pentru ceea ce este real ºi,
deci, prin natura sa neclar. Iar atunci când,
cumva [acestea] se transformã în cuvinte, eºti
numit obscurantist. Adevãraþii obscurantiºti sunt
clasificatorii�” (297).   

Unul dintre evenimentele cãrturãreºti cele mai
de rãsunet ale anului a fost apariþia primului
volum al corespondenþei lui Samuel Beckett.i

Scrisorile autorului-în-devenire, din perioada 1929
�– 1940 (perioadã în care Beckett îºi dã demisia de
la Trinity College Dublin unde fusese lector de
literaturi romanice, devine apropiatul lui Joyce la
Paris, publicã primele scrieri critice care-l
propulseazã �– eseul Proust, prima exegezã pe
Work-in-Progress de Joyce �–, scrie romanele More
Pricks Than Kicks ºi Murphy, poeziile volumului

Echo�’s Bones precum ºi primele poezii în
francezã ºi, nu în ultimul rând, decide sã
pãrãseascã definitiv Irlanda natalã ca sã se întoar-
cã �„acasã�” la Paris cu câteva luni înaintea izbuc-
nirii celui de-al Doilea Rãzboi Mondial) sunt mult
mai mult decât documente de prima mânã care
traseazã evoluþia gândirii ºi scrierii celui care
urma sã devinã unul dintre cei mai importanþi
autori ai secolului XX. Lungi confesiuni ale unei
vieþi netrãite, sau trãite înãuntru, aceste texte
scrise dintr-un schepsis lingvistic radical pot fi
citite atât ca pre-texte, cât ºi sub-texte ºi chiar
intertexte ale operei autografe: multe dintre neolo-
gismele inventate în Murphy, ºi chiar o lungã ºi
liricã descriere care se va transforma în finalul
romanului apar pentru prima datã în scrisorile
adresate bunului prieten, poetului ºi criticului
irlandez Thomas McGreevy. Prin densitatea ºi exi-
genþa lor textualã multe dintre scrisori pot fi puse
laolaltã cu paginile cele mai emblematice ale
prozei cãlãtorului între (douã) limbi. 

Editorii volumului au fost puºi în faþa unor
decizii extrem de delicate: în 1985 autorul, încã
în viaþã, a semnat o înþelegere cu Lois Overbeck
prin care îºi dã acordul la publicarea acelor pãrþi
din corespondenþa sa care �„au relevanþã asupra
operei�”. Stipulaþia însãºi este extrem de
problematicã, necesitând o departajare a ceea ce
este de naturã �„privatã�” ºi �„publicã�” în niºte
texte care aparþin unei forme a scrierii prin
excelenþã private, intime. Selecþia a fost fãcutã
pe un corpus de 15.000 de scrisori (doar cine a
vãzut o paginã de manuscris a lui Beckett poate
sã-ºi dea seama ce va fi însemnat transcrierea
numai, fãrã sã vorbim de travaliile de detectiv);
în cele patru volume planificate se vor publica
2.500 de scrisori, cu fragmente din alte 5.000.
Munca editorialã este impresionantã: adnotãrile

Cea de-a ºaptea conferinþã EFACIS (European
Federation of Associations and Centres of Irish
Studies) s-a desfãºurat la începutul acestei toamne
(3-6 septembrie 2009) într-un cadru melancolic
vienez, la concurenþã fie cu premiera noului
Faust, fie cu parada maºinilor sport de epocã sau
�– de ce nu - cu impulsul turistic de a hoinãri, a
vedea, a te lãsa cucerit. Viena nu miroase (vorba
scriitorului) a �„ginger bread and roast coffee�”
decât dacã pãtrunzi bine înãuntrul acelor coffee
houses îmbietoare, Viena nu mai înseamnã doar
Schönbrunn, ci ºi Hundertwasserhaus, Viena
poate fi cumpãratã în contul unei Wien Karte
care promite sã îþi ofere �‚�‚value-for-money�’�’ sau þi
se distribuie gratuit în pliante ºi broºuri ce conþin
toate argumentele în favoarea unei Viene ... the
city pulsating with life.

Tot în cadrul ofertei de toamnã a fost inclusã
ºi conferinþa - nu mai puþin atrãgãtoare �– gãzduitã
de Institut für Anglistik und Amerikanistik al
Universitãþii din Viena ºi de reprezentantul
acestuia, prof. dr. Werner Huber, sub titlul Ireland
in/and Europe: Cross-Currents and Exchanges.
Având ca motto îndemnul joycean de
hibernicizare a Europei ºi europenizare a Irlandei,
conferinþa ºi-a pãstrat aceastã dinamicã discursivã
pe tot parcursul, indiferent de tematica
microsesiunilor sau de naþionalitatea
participanþilor. Prima zi a reprezentat un prilej
excelent de acomodare atât pentru seniori
(chemaþi la o match-making session ...

profesionalã în vederea unei potenþiale colaborãri
la nivel instituþional) cât ºi pentru juniorii
doctoranzi, cãrora li s-a oferit posibilitatea
manifestãrii într-un workshop exclusivist (no
seniors allowed!) dedicat schimbului de
informaþii, impresii, experienþã sau bibliografie de
specialitate. Ca într-un soi de înþelegere tacitã,
majoritatea lucrãrilor prezentate de-a lungul celor
patru zile au subliniat necesitatea conjuncþiei
Irlandei ºi Europei, astfel cã titlul ar fi putut
foarte bine face economie de cuvinte (pe timp de
crizã) în restrângerea sub formula Ireland in
Europe. De la mesajul lui Seamus Heaney �–
invitatul de onoare �– în cadrul primului plenar
Mossbawn via Mantua: A Reading with
Commentary (care a reaºezat geografia spiritualã
a Europei ºi a lumii dupã propriile-i coordonate ºi
canonul literaturii dupã propriile-i anxietãþi ale
influenþei) ºi pânã la ultimele microsesiuni de
genul Europeanisation, participanþii au putut
remarca recurenþa analizei postbinare, de tip
inclusiv, prin lentila cãreia Irlanda se
reconstruieºte ºi redefineºte cu necesitate în ºi
prin Europa continentalã, liberalã, dinamicã.

Din perspectiva economicã (un subiect
inevitabil popular), Irlanda ºi-a declarat �– prin
vocea lui John Fitzgerald în plenarul Two
Recessions and a Boom: Where to Next for the
Irish Economy? �– adeziunea la o politicã
europeanã, cu prefigurarea pozitivã a unei nevoi
de deschidere prin politici de susþinere a

sistemului de educaþie, prin încurajarea muncii
calificate, prin implementarea unor programe de
protecþie a mediului, dar mai ales prin
conºtientizarea faptului cã raportul cu Europa
continentalã trebuie resimþit drept unul �„crucial�”.

Cât despre atmosfera primitoare (indiferent cã
e vorba de ambianþa microsesiunilor sau de
pauzele de cafea de la proverbialul Welt Cafe cu
ale sale mic-dejunuri internaþionale), aceasta se
explicã ºi prin faptul cã statutul Studiilor
Irlandeze în Europa se discutã pe mai multe
paliere: literar, cultural, economic, sociologic,
astfel cã majoritatea participanþilor la conferinþã 
s-au simþit confortabil în diversitatea de
discursuri. O popularitate de invidiat au avut-o
sesiunile dedicate dramei ºi filmului irlandez,
acesta din urmã nefãcând rabat de la mesaje
eurooptimiste, chiar ºi atunci când se discuta
statutul filmului horror irlandez. În plan socio-
politic, acelaºi tratament Euro-inclusive, lucrarea
lui Cathal McCall (More than Riverdance?:
Hibernicisation and Europeanisation in
Perspective) fiind revelatoare în acest sens.
Subliniind faptul cã, din perspectivã socio-politicã,
Irlanda ºi Europa se aflã într-o zonã de
�„intersecþie�”, McCall se întreabã justificat, fãcând
apel la memoria fanilor In Bruges: �„Is Ray more
or less Irish and European than Joyce?�” ºi tot el
îºi încheie pledoaria în regim retoric: �„Must one
be less at home in Ireland to be more at home in
Europe?�”

Rãspunsul acestor întrebãri vine aproape
implicit; de pe eleganta ºi deloc austera
Garnisongasse (unde s-a desfãºurat conferinþa)
este imposibil sã nu îþi aminteºti unde te afli,
încotro te îndrepþi ºi, mai ales, cã �„No European
can be an exile in any part of Europe�” (E. Burke).
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Acasã undeva în Europa
Elena Voj

Cãlãtoria dinspre. 
Un deceniu de corespondenþã

a cãlãtorului între limbi
Erika Mihálycsa
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se întind pe douã treimi din cele 800 de pagini
ale primului volum �– fiecare expoziþie, concert,
eveniment social la care Beckett a participat
fiind documentat, scrisorile în alte limbi decât
englezã fiind traduse etc.    

Este aproape imposibil de redat versatilitatea
ºi acuitatea cãutãrilor lui Samuel Beckett,
amator de pedanterii lingvistice, glume ºi
clovnerii erudite, aºa cum se descoperã prin
aceste scrisori. Printre �„eroii�” sãi, citiþi
întotdeauna în original, se numãrã atât Dante
cât ºi Sodoma Marchizului de Sade (care-i
provoacã un �„extaz aproape metafizic�”),
filozoful cartezian Geulinx ºi Imitatio Christi a
lui Thomas a Kempis, sau �„divina Jane�”
(Austen); în acelaºi timp, pedantul în bucãtãria
provensalã medievalã nu-ºi iroseºte laudele când
vine vorba de literatura contemporanã,
botezându-l pe poetul T.S.Eliot �„Télégraphie Sans
Égal�” ºi deplângând chiar locvacitatea lui Proust,
de o �„simetrie mai greoaie chiar decât cel mai
prost Macaulay�”. În mod interesant, relaþia cu
Joyce este foarte puþin reprezentatã în
corespondenþã �– dupã doi ani în care Beckett
aproape devine un acolit ºi insider chez Joyce,
relaþiile se rãcesc datoritã încercãrii eºuate ale
fiicei lui Joyce, Lucia, de a se apropia de
Beckett, iar dupã restabilirea relaþiilor cei doi
revoluþionari ai romanului de limbã englezã
schimbã puþine scrisori, de un ton neutral; în
puþinele referiri la Joyce în corespondenþa lui
Beckett din aceºti ani se simte în schimb din
plin anxietatea influenþei (�„Jur cã mã voi
debarasa de Joyce înainte sã mor. Yessir�”, scrie
în 1932 unui prieten dupã ce primeºte critici pe
nuvela Sedendo et quiescendo, p. 108).

Ceea ce surprinde sau uimeºte nu e, totuºi,
atât de mult gustul literar cât ochiul: Beckett
care aproape cã a refuzat sã scrie sau vorbeascã
despre propria operã ºi poeticã, fãcând puþine
excepþii în direcþia artelor vizuale (cea mai
elaboratã �„artã poeticã�” a sa fiind cele Trei

dialoguri cu criticul de artã Georges Duthuit, pe
pretextul a trei pictori din prima generaþie a
expresionismului abstract) îºi ºcoleºte ochiul în
acest deceniu prin muzeele ºi galeriile Europei ºi
pare mai interesat de picturã ºi chiar de muzicã
decât de literaturã. (Dupã demisia de la Trinity
încearcã din rãsputeri sã-ºi gãseascã un post la
National Gallery din Londra, iar în 1936 trimite
o scrisoare de intenþie regizorului Eisenstein,
cerând admiterea sa la academia de film din
Moscova.) Gusturile, firesc, îl apropie de
�„minori�” �– primitivi flamanzi uitaþi, entartete
Kunst surghiunit în depozitele muzeelor din
Germania nazistã, Grünewald, Dirk Bouts
º.a.m.d. - fugind de �„Tarquinii artei�”, Rubens,
Rembrandt, Tiziano. Beckett este în stare sã-ºi
aminteascã de poziþionarea unui tablou vãzut cu

câþiva ani în urmã, ºi cu ocazia vizitei la
Zwinger descoperã cu ochiul liber cã faimosul
Venus al lui Giorgione a fost retuºat în sec.
XIX, înainte sã vadã radiografiile care-i confirmã
intuiþia. Înzestrat cu o memorie vizualã
uluitoare într-o epocã în care reproducerile nu
erau deloc uºor de obþinut, Beckett dã dovadã
încã din anii 1930 de o sensibilitate criticã care
se regãseºte în cripticele texte despre artã
publicate în volumul Disjecta (1983). 

Tot pe pretextul unui pictor �– de data
aceasta, un contemporan ºi prieten, Jack B.
Yeats, fratele poetului irlandez laureat cu
premiul Nobel, William Butler Yeats �– Beckett se
aventureazã într-un minitratat epistolar pe
reprezentarea vizualã radical
dezantropomorfizatã a celuilalt, indescifrabil ºi
de o alteritate aproape mineralã. Tratatul vine
ca rãspuns la o teorie, lansatã de bunul prieten
ºi principal destinatar al acestor scrisori,
Thomas McGreevy, irlandez catolic naþionalist
care dedicã o monografie pictorului în care îl
desemneazã drept principal reprezentant al unei
tradiþii picturale irlandeze. Beckett, fireºte, este
de altã pãrere, atacând cu o vehemenþã
necaracteristicã argumentele spre incluzie ºi
apartenenþã (naþionalã, ideologicã) �– venind de
la un autor ale cãrui cãrþi sunt indexate de
cenzura catolico-statalã irlandezã ºi care, cu
ocazia fiecãrei vizite �„acasã�”, suferã �„ca un
amfibian pe pãmânt uscat, foarte foarte uscat�”.
Scrisoarea evocã o reflecþie târzie asupra temei
apartenenþei, un text de limbã francezã dedicat
pictorului douã decenii mai târziu: �„Artistul
care-ºi riscã toatã fiinþa vine de nicãieri, nu are
rude�” (Hommage à Jack B. Yeats, 1957). Prin
care se aude parcã vocea autorului devenit
bilingv, rãspunzând la întrebarea greºitã,
�„Sunteþi englez?�” (Are you English?) în cealaltã
limbã: Au contraire. 

i The Letters of Samuel Beckett. Volume I: 1929-1940.
Edited by Martha Dow Fehsenfeld, Lois More
Overbeck, associate editors George Craig, Dan Gunn.
Cambridge: Cambridge University Press, 2009. xcix,
782 pp.

Samuel Beckett



Articolul de faþã propune o evaluare a
goticismului care permeazã imaginarul
postmodern, schiþând, de asemenea, o genealogie a
corporalitãþii monstruoase în romanul britanic
contemporan, care, cu toate cã nu recurge la
întregul aparat al esteticii gotice, încorporeazã, în
manierã eterogenã, strategiile narative, atmosfera ºi
motivele specifice goticului, mergând pânã la
acceptarea ºi celebrarea utopicã a unor matriþe
corporale postumane. Sunt acestea vremuri gotice
prin excelenþã (Angela Carter, Fireworks, 1974)?
Trãim, oare, �„într-o epocã a monºtrilor�” (Jeffrey
Jerome Cohen, Monster Theory. Reading Culture,
1996)? De unde provine avalanºa de configuraþii
gotice din cultura modernitãþii târzii? Perspectiva
organismelor modificate genetic genereazã anxietãþi
distopice legate de potenþialul nociv al ºtiinþei de a
produce consecinþe incontrolabile, monstruoase;
sublimul artificial al spaþiilor virtuale, cibernetizate,
sau protezele biotehnologizate semnaleazã
proximitatea unui stadiu al postumanitãþii ºi al
depãºirii reveriilor nostalgice legate de disiparea
umanului propriu-zis; ºi totuºi, aºa cum sugereazã
Fred Botting ºi Dale Townshend în Gothic: Critical
Concepts in Literary and Cultural Studies (2004),
se configureazã din ce în ce mai pregnant o
tentaþie complementarã de a reconsidera, în grilã
diferitã, tot mai fragila opoziþie dintre uman ºi
monstruos. 

Dacã monºtrii din goticul tradiþional indicau un
surplus sau un exces destabilizant, eludarea
treptatã a distincþiei dintre monstruos ºi uman
permite diseminarea în cotidian a monstruozitãþii,
care se defineºte acum prin prisma unei alianþe
indestructibile între biologic ºi tehnologic (opinie
confirmatã, în termeni fie apocaliptici, fie ludici,
de diverºi analiºti precum Patrick McGrath ºi
Bradford Morrow, Victor Sage ºi Allan Lloyd
Smith, Timothy Beal ori Judith Halberstam). În
contextul unei re-evaluãri a goticului în
postmodernitate, monºtrii de odinioarã (în fapt,
alteritãþile monstrificate în diverse regimuri de
putere/cunoaºtere), îºi construiesc propriile
naraþiuni identitare. Acesta e cazul, de pildã, al
unor romane precum Indigo or, Mapping the
Waters (1992), unde Marina Warner sondeazã
arhiva tãcerii care încapsuleazã istoriile nespuse ale
vrãjitoarei sau omului sãlbatic, conferind bestialei
Sycorax din Furtuna shakespearianã o voce
narativã ºi reconfigurând dualitatea agonicã
identitate-alteritate (civilizaþie-sãlbãticie, umanitate-
monstruozitate) într-un liant policronic, liminal,
între sine ºi celãlalt. 

Reprezentãrile monstruosului din naraþiunea
goticã oscilau între doi poli: era vorba fie de o
tendinþã cãtre �„spectralizare�”, din aºa-numitul gotic
al terorii, fie de o propensiune înspre �„carnalizare�”,
asa cum a fost ea iniþiatã de Frankenstein, al cãrui
trup devine o suprafaþã inscripþionabilã cu indiciile
monstruozitãþii. În goticul postmodern, se remarcã
aceeaºi tentaþie, ambivalentã, de aceastã datã, a
spectralizãrii corporalitãþii si a etalãrii carnalitãþii,
adeseori în manierã profund carnavalescã. Mai
mult, monstruozitatea goticã îºi menþine
potenþialul de a încarna o sumã de anxietãþi care

reclamã a fi abjectate; tentaþia revizionistã a
goticului postmodern rezidã, însã, în
demitologizarea asumatã a fundamentelor
ideologice care au legitimat asemenea strategii de
monstrificare. O mutaþie evidentã a monstruosului
(!) în goticul postmodern constã în faptul cã
naraþiunea goticã fie nu mai recurge la rituri de
purificare menite a distruge monºtrii, fie pune sub
semnul întrebãrii resorturile unor astfel de
mecanisme epuratoare. Ambivalenþa acestei
dinamici de expulsie ºi asimilare, discreditare ºi
celebrare, constituie nota distinctivã a ficþiunii
gotice produse cãtre finele mileniului doi,
amplasatã într-o reþea de practici discursive,
citaþionale care, pe de o parte pãstreazã amestecul
straniu-familiar de fascinaþie ºi repulsie faþã de
monstruos, iar pe de altã parte, deconspirã
inechitatea strategiilor îndreptate înspre anihilarea
sa. Ar putea fi vorba, aºa cum susþine Terry
Eagleton în Figures of Dissent (2003), de o
veritabilã fixaþie postmodernã asupra deviantului,
exoticului sau a grotescului, care decurge dintr-o
respingere a normativelor de orice naturã, dat fiind
caracterul lor inerent autocratic ºi sistemic opresiv;
de aici, atracþia nestãvilitã pentru orice
transgreseazã limita, în maniera în care aberaþia
morfologicã se sustrage normativului corporal.

Pentru a identifica strategiile discursive de
reprezentare a monstruosului în ficþiunea contem-
poranã britanicã e necesarã o analizã a modului în
care aceste naraþiuni exploreazã arhiva teratologicã.
Astfel, romane precum The Pope�’s Rhinoceros
(1996) de Lawrence Norfolk, sau Nights at the
Circus (1984) de Angela Carter, demonstreazã cã
discursurile articulate în jurul alteritãþii mon-
struoase au tendinþa de a prolifera incontrolabil,
erodând perpetuu cadrele înþepenite ale reprezen-
tãrii. Mai mult, opere reprezentative ale noului val
gotic, precum Spider (1990) de Patrick McGrath,
Sexing the Cherry (1989) de Jeanette Winterson,
sau The Satanic Verses (1989) de Salman Rushdie,
opereazã un gest de triplã demitizare. 

În primul rând, o deconstrucþie a noþiunilor
esenþialiste conform cãrora monstruozitatea
constituie o violare a normativului corporal,
realitatea fiind aceea cã trupurile considerate
monstruoase au fost mereu inserate în scheme
epistemologice care, inevitabil, se nãruie în faþa
excesului de corporalitate teraticã. De pildã, mai
multe naraþiuni aparþinând lui A. S. Byatt sondeazã
mecanismele culturale ce au permis monstrificarea
figurii materne, atât din perspectiva unei
corporalitãþi axiomatic-groteºti, cât ºi a efectului
corporalizant al imaginaþiei materne. Predilecþia
autoarei pentru  protagoniste cu alurã teraticã, cum
e Lamia, din Elementals. Stories of Fire and Ice
(1998), sau Melusina, din romanul Possession. A
Romance (1991), îi permite excavarea straturilor
discursive care au condus la articularea
�„monstruosului-feminin�”. Sugestia romanului este,
în ultimã instanþã, aceea cã trupurile teriomorfice,
ca cel al Melusinei, refuzã programatic atât
încarcerarea în reprezentare (verbalã, vizualã), cât ºi
prezumpþia unei legitimãri �„naturale�” a
paradigmelor antinomice de �„lecturã�” a �„trupului

incomod�”, în care femeia este redusã fie la
dimensiunea maternã, generatoare de viaþã, fie la
aceea de materie conotatã thanatic. Refuzând
inserþia trupului feminin într-o economie a
reprezentãrii speculare, Byatt re-energizeazã
feminitatea ofidianã ca trop al imaginaþiei
monstruoase, de sorginte romanticã, ce stã la baza
creaþiei estetice.

În al doilea rând, se poate constata aban-
donarea preconcepþiilor despre monstruozitate ca
necesarmente încadrabilã într-un domeniu extrin-
sec, al alteritãþii, prin expulzarea cãreia se poate
consolida, iluzoriu poate, identitatea de sine; de
fapt, monstruozitatea poate servi drept fundament
în tentativele de construcþie identitarã �– premisã
detectabilã în diverse texte, de la reaproprierile
feministe ale unor constructe culturale inscripþio-
nate pe suprafeþele pliabile, mutabile, maleabile ale
trupurilor groteºti, pânã la explorarea fluidã a unei
corporalitãþi heterocronice ºi heterotopice de cãtre
�„straniii metamorfi�” ai lui Rushdie. Romancierii
menþionaþi deja semnaleazã atât procesele de
abnormalizare ºi monstrificare la care este supusã
alteritatea prin ceea ce Hayden White defineºte ca
strategii de definire a sinelui prin negarea celuilalt
(Tropics of Dicourse, 1978), cât ºi o modificare a
sensibilitãþii contemporane în direcþia îmbrãþiºãrii ºi
oferirii de ospitalitate, chiar în spaþiul intim al
sinelui, acelui �„monstrous arrivant�” despre care
vorbeºte Derrida.

Nu în ultimul rând, o difracþie a practicilor
discursive menite sã consolideze graniþele dintre
uman ºi monstruos, sine ºi celãlalt, înspre o
savuroasã transgresare ºi eliziune a unor asemenea
frontiere, aºa cum sunt ele anticipate de constru-
ctele teoretice sau ficþionale ale corporalitãþii
postumane, enunþate fie de cercetãtori precum
Donna Haraway, Katherine N. Hayles sau Rosi
Braidotti, fie de romancieri precum Fay Weldon, în
The Life and Loves of a She-Devil (1983) sau
Alasdair Gray, în Poor Things (1992) ºi Lanark
(1981). Texte precum The Passion of New Eve
(1982) ºi The Infernal Desire Machines of Doctor
Hoffman (1972) de Angela Carter, sau Midnight�’s
Children (1981) ºi Shame (1983) de Salman
Rushdie abordeazã corporalitatea monstruoasã ca
fiind, prin însãºi natura ei, opusã constrângerilor
normative ale regimurilor disciplinare, sau
semnaleazã promisiunea pe care anormalul o
aduce în direcþia transcenderii, regenerãrii sau
transformãrii paradigmei trupului �“desãvârºit�”,
bântuind-o sau hãrþuind-o, fantasmatic, aºa cum
afirmã Paul Youngquist în introducerea sa la
Monstrosities. Bodies and British Romanticism
(2003), înspre instanþierea heterotopicã a întrupãrii
polimorfice sau transgenice. În acest sens, o
transvalorizare semnificativã pe care noul Gotic o
aduce corporalitãþii monstruoase este aceea de a o
descãtuºa de nuanþele sale abjecte, patologice,
transformând devierea aberantã de la normativul
corporal �– prin poluare, transgresarea graniþelor,
denaturalizare sau hibridizare �– în tropi
emblematici pentru viitorul postuman al umanitãþii
însãºi. Se prea poate ca tentativele anterioare de a
taxonomiza ºi de a atenua ameninþarea unei
contagiuni sau contaminãri implicite în trupul
monstruos sã se fi pulverizat într-o paratacticã
serializare ºi acomodare a monstruozitãþii în
proximitatea umanului: acest lucru permite
configurãrilor contemporane, post-frankensteiniene,
ale alteritãþii sã proiecteze monstruosul ca o serie
de stadii tranziþionale pe traseul unei corporalizãri
postumane, aglutinând fluid natura ºi tehnologia,
sinele ºi celãlalt, masculinul ºi femininul într-o
imagine alarmantã, dar la fel de incitantã.
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Monstruozitatea ºi 
goticismul romanului 
contemporan britanic

Carmen Borbély



Aproape fãrã excepþie, studiile critice recente
dedicate romanului britanic contemporan
debuteazã prin a avertiza cititorul în legãturã cu
complexitatea ºi diversitatea materialului ºi cu
dificultatea sistematizãrii acestuia dupã metodele
tradiþionale de clasificare a autorilor sau textelor.
Tematic ºi formal deopotrivã, romanele sunt
categorizate în funcþie de concepte precum
identitatea socialã, identitatea sexualã ºi/sau etnicã,
multiculturalism/postcolonialism, inspiraþia urbanã
sau pastoralã, dominanta �„realistã�” vs cea
�„experimentalistã�”, �„antimodernism�” vs
�„postmodernism�”, etc. (vezi, de exemplu, Dominic
Head, The Cambridge Introduction to Modern
British Fiction, 1950 �– 2000, 2002; Brian Shaffer,
Reading the Novel in English, 1950�–2000, 2006;
Richard Bradford, The Novel Now: Contemporary
British Fiction, 2007). Toate însã graviteazã în jurul
tranziþiei de la �„romanul englez�” la �„romanul în
limba englezã�”, înregistrând astfel deschiderea
canonului literar ºi implicit a disciplinei academice
(nu neaparat în aceastã ordine) cãtre zone
geografice, politice ºi lingvistice multiple,
caracterizate prin marginalitatea destabilizatoare. O
marginalitate paradoxalã însã, care pare a se fi
stabilizat deja în formule literare acceptate ºi în
multe cazuri devenite celebre �– cel puþin în cazul
lui Salman Rushdie, autor britanic de origine
indianã, cunoscut poate la fel de mult prin destinul
extra-literar al scrierilor sale, cât ºi prin opera
propriu-zisã, ce sintetizeazã la modul exemplar
câteva dintre principalele tendinþe ale prozei
britanice de astãzi.

Salman Rushdie a intrat în atenþia criticii ºi a
publicului cu cel de al doilea roman al sãu,
Midnight�’s Children (Copiii din miez de noapte,
1981), carte care i-a adus nu mai puþin de trei
premii Booker (ultimele douã marcând ediþiile
aniversare ale prestigiosului premiu, în 1993 ºi

2008) ºi a atins statutul de celebritate mondialã în
1989, în urma mediatizãrii intense a fatwei
pronunþate asupra scriitorului dupã publicarea
Versetelor Satanice. Romanele lui Rushdie (pentru
a le menþiona numai pe acestea), printre care se
mai numãrã Shame (1983), Haroun and the Sea of
Stories (1990), The Moor�’s Last Sigh (1995), The
Ground Beneath Her Feet (1999), Fury (2001),
Shalimar the Clown (2005) ºi The Enchantress of
Florence (2008), se remarcã prin aceeaºi dificultate
ºi rezistenþã faþã de afilierea la categorii stricte de
care vorbeam mai sus. Ele pãstreazã, totuºi, cel
puþin douã linii majore de convergenþã, reflectând
o permanenþã a intereselor autorului: una, pentru
ceea ce se poate numi o �„eticã a nomadismului ºi
a translaþiei�”, iar cealaltã pentru plãcerea nemediatã
ºi neîntreruptã a actului de a povesti. Ele se impun
ca modalitãþi de a configura, de a reprezenta ºi de
a reacþiona la presiunea istoriei, colective sau
personale, ce planeazã ca temã fundamentalã a
scriiturii lui Rushdie, cel mai adesea descrise de
critici ca o varietate a realismului magic. Specie
hibridã, întâmpinatã ca idealã pentru eclecticitatea
materialului, surselor ºi a istoriei personale a
autorului, realismul magic este folosit, reinventat ºi
în acelaºi timp depãºit de procesualitatea textelor
ficþionale rushdiene, toate întoarse critic asupra lor
însele în încercarea de a revitaliza un mod narativ
de tip �„reþea�”, formidabil ºi extins.

Meditaþia programaticã �„Imaginary
Homelands�”, publicatã iniþial în 1982 ºi care ºi-a
împrumutat apoi titlul unui important volum de
eseuri, se deschide cu imaginea unei �„vechi
fotografii într-o ramã ieftinã�”, transformate într-un
simbol al exilului definit prin inversarea relaþiei de
alteritate dintre trecut ºi prezent. Trecutul, resimþit
ca �„acasã�”, devine adeseori mai uºor de recuperat
cognitiv ºi emoþional decât un prezent înstrãinat ºi
fragmentar, redus el însuºi la statutul unui ciob din

�„oglinda spartã�” prin care autorul vede lumea.
Poetica oglinzii sparte îl va însoþi pe Rushdie de-a
lungul întregii cariere, atât ca metaforã a limitelor
cunoaºterii istorice, cât ºi ca reper al unei luciditãþi
a exilului menitã, printre altele, sã punã frâu
nostalgiei pentru familiaritatea trecutului, dar ºi, în
manierã jamesonianã, ºi pentru un prezent mereu
pe fugã. Ea constituie de altfel ºi bazele etosului
migraþionist al autorului, ale celebrãrii nemijlocite a
dezrãdãcinãrii, descrise în mai multe eseuri (dar ºi
în romane, în termeni aproape identici �– vezi, de
exemplu, Shame), ca o poeticã a �„translaþiei�”
individuale ºi culturale. Termenul �„translation�”
pune semnul egal între scriiturã (ca �„traducere�”) ºi
nomadism (ca �„transmutare�”), iar Rushdie reuºeºte,
manipulând abil semnificanþii literari, dar ºi pe cei
mediatici, sã îºi transforme (traducã) proza 
într-unul dintre modurile biograficului, într-o
mãsurã atinsã poate numai de scriitorii moderniºti
din prima parte a secolului al douãzecilea adesea
invocaþi ca modele. De altfel, cel mai recent volum
de eseisticã publicat de autor, Step Across This
Line (2002), reia problematica migraþionistã adesea
invocatã de neconvenþionalii naratori ai romanelor,
care nu înceteazã a-ºi revendica superioritatea
poziþiei de outsider ºi punctul de vedere privilegiat
asupra istoriei fãcut posibil de aceasta. Este totuºi
vorba de un privilegiu mereu subminat de
conºtiinþa provizionalitãþii ºi de ironia situãrii
captive a personajelor: nici Saleem Sinai,
povestitorul istoriei zbuciumate a naºterii Indiei
independente din Midnight�’s Children, nici Moraes
Zogoiby, din nou narator-protagonist, de data
aceasta al unei istorii care se repetã, al romanului
The Moor�’s Last Sigh, nu reuºesc sã se sustragã
decât temporar, sau cu preþul autodistrugerii,
presiunilor localizãrii spaþiale ºi temporale.
Paradoxul este doar aparent, dat fiind faptul cã
ideologia nomadicã este permanent dublatã de o
conºtiinþã a dialecticii istoriei ºi a responsabilitãþii
scriitorului în faþa acesteia, rezumatã, în eseul
polemic �„Outside the Whale�” prin fraza �„The
modern world lacks not only hiding places, but
certainties�” (�„Lumii moderne nu îi lipsesc doar
ascunzãtorile, ci ºi certitudinile�”).

Tot prin intermediul acestei poetici a translaþiei,
Rushdie îºi construieºte ºi îºi promoveazã opera ca
pe o punte de comunicare dintre Orient ºi
Occident. East, West este ºi titlul singurului volum
de prozã scurtã de pânã acum, cules la câþiva ani
dupã fatwa ºi bântuit de spectrul disoluþiei realului
ºi de pericolele renunþãrii la particula �„trans�”,
definitã în mod necesar prin coexistenþa a doi poli
opuºi �– nu doar dizlocarea, ci ºi apartenenþa, nu
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doar Vestul, ci ºi Estul. O mostrã de luciditate cu
valenþe distopice este oferitã, în acest sens, de
nuvela �„At the Auction of the Ruby Slippers�”, una
dintre cele mai interesante din volum. Aici,
personajele ce populeazã o lume a viitorului unde
consumul a înlocuit complet orice alt sentiment al
identitãþii personale sau sociale, gãsesc un substitut
al acesteia în tentativa de a licita pentru pantofii
fermecaþi din Vrãjitorul din Oz, în timp ce la
televizor se poate privi în direct moartea lentã a
unui astronaut abandonat pe Marte. Tema
comunicãrii dintre culturi împrumutã ºi o
dimensiune importantã a romanelor, constituite ca
reþele intertextuale hibride, aºezate între multiple
tradiþii: The Ground Beneath Her Feet rescrie
istoria lui Orfeu ºi a lui Euridice prin intermediul
unei serii de inversiuni a evenimentelor istorice
care plaseazã originea muzicii rock ºi a culturii
populare contemporane în India ºi care reuneºte
spaþiile ºi tradiþiile a trei continente. Dar textul
care rãmâne cea mai impresionantã întrupare a
dezideratului artistic al hibriditãþii ºi toleranþei
ideologice este probabil Haroun and the Sea of
Stories, roman publicat imediat dupã fatwa.
Deghizat sub forma unui basm pentru copii,
Haroun... demonteazã, analizeazã ºi sãrbãtoreºte
povestea, îi expune mecanismele, studiazã
multiplicitatea acestora ºi avertizeazã asupra
pericolelor care o pândesc, prin intermediul unei
istorii iniþiatice menite în primul rând sã celebreze
libertatea absolutã a cuvântului, în special a
�„cuvântului�” narativ.

Dacã operele de dupã 1990, de la The
Ground... la Fury ºi Shalimar the Clown
intenþioneazã mai degrabã sã exploreze
consecinþele traumatizante ale istoriei recente ºi
aspectele unei lumi debusolate, conflictuale, ale
unei civilizaþii a virtualului ºi a imaginii în plin
avânt, ultima creaþie publicatã deocamdatã de
Rushdie, The Enchantress of Florence, revine la un
realism magic mai pronunþat, rescriind specia
romanului istoric din perspectiva mai veche a
confluenþelor culturale ºi a preocupãrilor pentru
disonanþã ºi alteritate. Primul roman al autorului,
istoric ca formaþie, a cãrui intrigã este plasatã în
întregime în trecut, The Enchantress of Florence
proiecteazã o imagine a unei Renaºteri unitare,
atât occidentale, cât ºi orientale, urmãrind în
paralele destinele a douã figuri emblematice:
Niccolo Machiavelli ºi împãratul Akbar cel Mare.
Textul este centrat pe tropul cãlãtoriei �– de fapt, a
cãlãtoriilor succesive de la Vest la Est ºi de la Est la
Vest, reunind spaþiile eterogene ale strãlucitoarei
Florenþe din epoca di Medici, curþii la fel de
opulente a mogulului (întemeietor al unui spaþiu
în care se pot supune discuþiei necenzurate orice
religie ºi orice idee) ºi al Americii de dupã
Vespucci. El însumeazã astfel majoritatea
preocupãrilor ºi tentativelor tehnice trecute ale
autorului, transformate într-o poveste a
deteritorializãrii (în sens deleuzian) în care
accentul este pus pe fluiditatea naraþiunii ce
strânge sub umbrela ei multiplicitatea identitãþilor
ºi a locurilor.

Ultimul roman al lui Rushdie, Luka and the
Fire of Life, este planificat sã aparã în luna august
a anului viitor ºi, conform declaraþiilor scriitorului,
promite sã se situeze în descendenþa  lui Haroun
and the Sea of Stories. Între timp, Rushdie a ajuns
ºi în România, într-o vizitã din luna noiembrie
2009, ceea ce nu poate decât sã încânte publicul
deja consacrat aici de care el se bucurã.

Romanul industrial britanic
în original ºi �„copie�”. 

De la Elizabeth Gaskell la
David Lodge

Adrian Radu

Secolul al nouãsprezecelea a fost în Anglia o
perioadã profund marcatã de revoluþia industrialã
care a schimbat complet nu numai aspectul
exterior al þãrii generând un mod de viaþã
nemaiîntâlnit pânã atunci dar a modelat de
asemenea mintea victorienilor fãcându-i mai
conºtienþi de existenþa lor, de laturile spirituale dar
mai ales materiale ale vieþii lor de zi cu zi. Aceste
schimbãri destul de radicale au devenit curând
subiect de discuþie nu numai pentru sociologii ºi
istoricii victorieni dar ºi pentru oamenii de litere
de atunci dând naºtere aºa numitelor romane
despre condiþia Angliei (termen utilizat de istoricul
ºi eseistul victorian Thomas Carlyle) sau romanelor
industriale (cum le numeºte criticul contemporan
Raymond Williams). Aceste romane se
concentreazã pe problemele care au apãrut ca
urmare a pãtrunderii brutale a industriei în viaþa
oamenilor ºi a mediului înconjurãtor ºi dezbat, din
acest punct de vedere, fãcând uz de mijloacele
specifice acestui gen literar, starea naþiunii din
acele zile. Ele demonstreazã foarte pertinent
implicarea autorilor lor în dezbaterea umbrelor,
problemelor ºi conflictelor din perioada respectivã
ºi încercarea lor de a oferi cititorilor o replicã
ficþionalã dimensionatã dupã Anglia politicã,
economicã ºi socialã de atunci. Acesta este cazul
lui Charles Dickens în romanul Timpuri grele
(Hard Times), a lui Charlotte Bronte în romanul
Shirley, a lui Benjamin Disraeli în romanul Sybil
sau despre cele douã naþiuni (Sybil or the Two
Nations) ori a lui Elizabeth Gaskell în romanul
Nord ºi sud (North and South). 

Ultimele douã romane se concentreazã pe o
realitate total nouã a Angliei din secolul al
nouãsprezecelea, insistând pe contrastul dintre
sudul rural, mai aristocratic ºi totodatã mai
tradiþional al Angliei ºi nordul industrializat, mai
proletar ºi mai afectat de efectele negative ale
industrializãrii forþate. Nordul devine acum un
teritoriu al luptei dintre capital ºi forþa de muncã
din industrie, a transferului dramatic de populaþie
de la sat la oraº, cu urmarea sa fireascã de
instalare a sentimentului de înstrãinare, de pierdere
a identitãþii ºi a umanitãþii ºi de transformare într-o
maºinã de producþie.

Romanul Nord ºi sud de Elizabeth Gaskell
ilustreazã nu numai diviziunea dinte nord ºi sud,
conflictul dintre patroni ºi lucrãtori dar ºi dintre o
femeie ºi un bãrbat, reprezentanþi ai celor douã
lumi. Femeia este Margaret Hale care vine, forþatã
de împrejurãri, din sudul feminin, aristocratic,
agricol, chiar feudal în nordul industrial, masculin,
muncitoresc îmbibat de sudoarea lucrãtorilor
reprezentat de industriaºul John Thornton.
Margaret simbolizeazã mintea, altruismul, dãruirea,
sensibilitatea ºi cultura generate de sudul mai
civilizat, în timp ce d-l Thornton este produsul
lumii industriale, proprietarul de fabricã, calculat,
inflexibil ºi adesea egoist, pragmatic, conºtient de
puterea sa ca figurã publicã ºi lider de opinie. 

Cam la o sutã de ani dupã publicarea acestor

romane, în zilele deceniului al optulea al Angliei
premierului conservator Margaret Thatcher,
regãsim o perioadã foarte similarã cu cea a Angliei
victoriene. Aceasta este o nouã epocã de stabilitate
cu numeroase schimbãri liberale sociale, politice ºi
culturale: reprivatizarea industriei naþionalizate
anterior de laburiºti, ridicarea modernizãrii,
productivitãþii ºi a progresului tehnic la rang de
doctrinã economicã sacrosantã, revitalizarea ºi
eficientizarea industriei serviciilor, instalarea unui
capitalism de tip popular ºi dezvoltarea clasei
mijlocii. Perioada anilor optzeci devine o perioadã
a consumului cu deviza �„consum, deci exist�”, o
perioadã când monetarismul ºi noul comercialism
devin doctrine dominante. Dar ºi acum, ca ºi în
perioada victorianã, o serie de umbre ºi probleme
nu întârzie sã aparã: insuficienþa fondurilor, o mai
micã atenþie acordatã problemelor sociale urmate
de greve ºi alte manifestaþii de neliniºte socialã. 

Aceasta este perioada când cultura capãtã
dimensiuni sociale, încetând a mai fi elitistã; ea
devine o expresie a unui mod de viaþã cu valenþe
din ce în ce mai populare. Lumea intelectualã îºi
schimbã standardele, educaþia nu mai este o
condiþie sine qua non de rãzbatere în viaþã, iar
lumea economicã îºi mãreºte considerabil rolul
determinant în detrimentul lumii academice
confruntatã cu o subfinanþare din ce în ce mai
severã. Perioada aceasta este ºi perioada
postmoderismului arhitectural, cultural ºi literar
care reflectã pierderea metanarativelor ºi a ideii de
unitate, concentrarea pe un fel de unitate
paradoxalã a fragmentarului, cultivarea
neobiºnuitului, a pastiºei, utilizãrii cópiilor fãrã
originale, situarea într-o lume a nostalgiei pentru
ceva care nici nu a existat vreodatã.

Romanul care reflectã în mare parte cele

Elizabeth Gaskell



Comparatã cu scriitoare britanice de prim rang
precum Angela Carter ºi Jeanette Winterson,
Michèle Roberts este, în ciuda vocii sale singulare
ºi a unei cariere prolifice de romancier, o figurã
mai puþin canonicã ºi mai puþin popularizatã pe
scena literarã britanicã, neridicându-se la cota de
celebritate a celor douã autoare, emblematice
pentru ficþiunea feministã anglo-saxonã
contemporanã. Totuºi, recunoaºterea întregului
corpus literar alcãtuit din treisprezece romane,
printre care: The Wild Girl (a.k.a. The Secret
Gospel of Mary Magdalene) (1984), The Book of
Mrs Noah (1987), In the Red Kitchen (1990),
Daughters of the House (1992), During Mother�’s
Absence (1992), Flesh & Blood (1994), Impossible
Saints (1997), The Looking Glass (2000), The
Mistressclass (2002), Reader, I Married Him
(2006), Delusion (2008), la care se adaugã volume
de nuvele, de poezie, de eseuri (Food, Sex and
God: On Inspiration and Writing (1998)) ºi chiar
o scriere memorialisticã (Paper Houses (2007)) �–
iradiazã din distingerea romanului Daughters of
the House (1992) cu W.H. Smith Literary Award
în anul 1993 ºi din prezenþa lui printre cãrþile
finaliste la premiul Booker din 1992. Deºi
confirmarea oficialã din anii �’90 e vãzutã de unii
critici ca o pietrificare a operei lui Roberts, mai
ales a celei recente, într-o �„arie de texte feministe
programatice�” (Clare Hanson), deja clasicizate în

contemporaneitate, Daughters of the House, este,
ca roman consacrant, ºi un text paradigmatic în
care se concentreazã retorica, stilistica ºi
preocupãrile tematice obsedante ale scriitoarei de
origine anglo-francezã.

Nãscutã la Hertfordshire, în Anglia, în 1949,
ca rezultat al alianþei dintre o mamã catolicã de
etnie francezã ºi un tatã protestant cu ascendenþã
englezã, Michèle Roberts a studiat la Somerville
College din Oxford ºi la University College din
Londra. Colaborând în anii �’70 cu reviste literare
precum Spare Rib (fiind editorul responsabil pe
partea de poezie), Red Rag ºi City Limits ºi
incluzând nuvele proprii în publicaþia colectivã
Tales I Tell My Mother: A Collection of Feminist
Stories (1978), Roberts ºi-a creat treptat premisele
pentru parcursul de romancier care publicã
autonom. De-a lungul timpului, autoarea a
îmbinat cu success practica scrisului ºi cursurile
de creative writing pe care le þine în prezent ca
profesor la Universitatea din East Anglia.
Apartenenþa culturalã mixtã transmisã pe fundal
familial, dar ºi dubla rezidenþã ºi cetãþenie - M.
Roberts locuieºte în Marea Britanie (Londra) ºi în
Franþa (Mayenne) - îºi pun pecetea asupra unei
proze definite de oscilarea între cele douã culturi
ºi tradiþii lingvistice, de inserarea unor sintagme
franþuzeºti în textul de expresie englezã, de
problematizarea rãdãcinilor anglo-franceze ºi a

bãtãliilor (a relaþiilor de includere ºi de excludere)
care se dau în interiorul unui individ astfel
etichetat din punct de vedere etno-cultural. 

Romanul Daughters of the House, formal
impecabil, fãcând dovada unei frumuseþi a limbii
engleze împinse pânã la experimentalism ºi
expresionism (�„Tânjea dupã ea, ca un amant.
Mintea ei se zbârlea cu cuþite. �”/ �„She longed for
her, like a lover. Her mind bristled with knives�”
(DH 3; tr.m.), este interesant ºi ca o poveste, cu
accente gotice ºi baroce, despre secrete de familie
ºi pãcat, despre skeletons in the closet, despre
revizitarea unui trecut traumatic, personal ºi
colectiv. Structurat pe trei secþiuni (prima ºi
ultima conturând evenimentele din prezentul
narãrii, segmentul din mijloc încastrând trecutul
în �„corpul�” prezentului), discursul romanesc
înainteazã prin acumulare de fragmente, de
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menþionate mai sus este un roman a unui bun
cunoscãtor al perioadei, al unui profesionist al
criticii ºi teoriei literare, a postmodernismului. Este
cazul lui David Lodge cu romanul Meserie! (Nice
Work). 

Romanul este o pastiºã modernã ºi �„meseriaºã�”,
admirabil de bine construitã dupã romanul
industrial din secolul al nouãsprezecelea
reprezentat de Charles Dickens, Charlotte Bronte,
Benjamin Disraeli, în general, ºi a romanului Nord
ºi sud de Elizabeth Gaskell în particular ºi în
aceastã abordare. Romanul lui Lodge este tot un fel
de roman despre condiþia Angliei, atâta doar cã,
fiind asezonat cu condimente postmoderne,
ilustreazã un fel de lume despre care nu poþi ºti
dacã este chiar realã sau doar un fel de
reconstrucþie ironicã dupã realitate. Acum
diviziunea nu mai este dintre nord ºi sud, dintre
industrie ºi agriculturã ci dintre lumea industrialã ºi
cea academicã. Oraºul de desfãºurare a micului
rãzboi între cele douã lumi nu mai este Milton ca
în cazul romanului lui Elizabeth Gaskell ci
Rummidge. Dar în ambele cazuri cele douã
construcþii urbane capãtã dimensiuni distopice ca
produse ale revoluþiei industriale. Milton este un
Manchester ficþional devenit centru al lumii
industriale victoriene iar Rummidge este un fel de
Birmingham, o aºezare urbanã plasatã de Lodge
undeva in regiunea Dark Country, ca produs al
epocii premierului Margaret Thatcher. 

Tot aºa precum originalul (sau unul dintre ele),
romanul lui Elizabeth Gaskell, ºi�„copia�” lui David
Lodge, plaseazã conflictul dintre cele douã lumi pe
umerii a douã personaje privite ca produse ale
celor douã lumi, personaje adesea asociate cu ideea
de gen (�„gender�”), mai difuz conturatã în cazul
victorian ºi mult mai conºtient în cazul replicii
moderne. Margaret Hale ºi John Thornton devin

acum Dr. Robyn Penrose ºi Victor Wilcox. 
Dr. Penrose este o femeie atractivã, inteligentã

ºi cultivatã, ajunsã cadru didactic universitar
specializat în romanul industrial, o feministã
convinsã cu vederi de stânga, tãioasã ºi bãtãioasã
care ignorã total existenþa lumii industriale
reprezentate de Victor ºi muncitorii din firma sa.
Deºi reprezintã lumea academicã, intelectualã,
totuºi ea nu ezitã prea mult în a-ºi sufleca mânecile
curajos în faþa lumii industriale pe care o defineºte
în faimoasa prezentare publicã despre revoluþia
industrialã din secolul al nouãsprezecelea ºi a
produsului sãu narativ, romanul industrial. În
mâinile lui Robyn Penrose manifestãrile de
feminism incipient al multor scriitoare victoriene ca
Charlotte Bronte, George Eliot ºi, evident,
Elizabeth Gaskell de a ridica femeia la rangul de
membrã demnã a societãþii îºi ating atât de dorita
linie de sosire în ciuda accentelor adesea ridicole
ale acestei curse. De dragul de a face din lumea
industrialã un fel de sursã financiarã sigurã pentru
scopuri educative, Robyn acceptã sã participe la
iniþiativa denumitã �„Shadow Scheme�” a guvernului
britanic de a asocia lumea academicã cu cea
industrialã, o încercare de a îmbina procesul de
predare cu practica în producþie. Aici îl cunoaºte pe
Victor Wilcox, directorul general al unei companii
industriale pentru care viaþa este eminamente
pragmaticã, ordonatã doar de cifre de producþie,
bani si productivitate ºi plasatã departe de orice
sentimentalism. 

Tot aºa cum cele douã lumi apar pe poziþii
ireconciliabile, tot aºa ºi cele douã perechi de
personaje din cele douã romane sunt un spin în
ochiul celuilalt. Cel puþin la început, cãci încetul cu
încetul fiecare va învãþa de la celãlalt iar relaþia de
respingere de la început se va transforma într-una
de atracþie reciprocã. Gândirea lor destul de

absolutã, puþin concesivã ºi de auto-încredere în
lumea definitorie a fiecãruia se va transforma
gradual fãcând din fiecare o persoanã mai
înþelegãtoare a lumii celuilalt, mai raþionalã, cu
vederi mai largi. 

Finalul romanului lui Lodge se încadreazã
foarte bine în paradoxul romanelor victoriene: de a
oferi personajelor a soluþie mai degrabã narativã
pentru problemele lor, aºa cum Robyn Penrose
remarcã în conferinþa sa: o cãsãtorie, o moºtenire
neaºteptatã sau moartea. Ceea ce propune Lodge
este ceva asemãnãtor: un fel de happy-ending cu
tentã victorianã. În plus, pastiºei romanelor
industriale victoriene i se asociazã acum ºi o
parodie a de-acum faimoaselor sfârºituri propuse
cititorului într-un roman postmodern îmbrãcat la
fel în haine victoriene, Femeia locotenentului
francez de John Fowles.

Michèle Roberts ºi 
misticismul feminist

Dana Musca

David Lodge

Michèle Roberts
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obiecte casnice. Inventariate de  una din cele
douã �„fiice�” ºi stãpâne ale �„casei�” (Léonie), aceste
obiecte sunt investite structural, ca titluri de
scurte capitole, de micro-naraþiuni, dar ºi narativ,
ca recipienþi ce stocheazã energiile vitale ale unor
oameni sau evenimente care nu mai sunt,
coagulând întreaga narativitate a trecutului.
Romanul devine unul al rememorãrii ajutate de
obiecte, prin care trecutul �„locuieºte�” �„obiectual�”
textul ºi prezentul personajelor �– al celor douã
moºtenitoare de conac, Thérèse (fostã cãlugãriþã
carmelitã) ºi Léonie (proprietãreasã, soþie ºi mamã
a trei copii) �–  fie sub forma camerelor ºi a
pivniþelor bântuite ad literam de fantome ºi de
voci tânguitoare, fie sub cea a artefactelor/
uneltelor: fotografii, pantofi, tãvi, covoare, cutii
de biscuiþi/ de scrisori etc. Metafora dezgropãrii,
a escavãrii trecutului ºi a relicvelor lui
funcþioneazã literal în textul lui Roberts, scoþând
la ivealã atât povestea despre abuzarea, de cãtre
un militar german în timpul celui de-al Doilea
Razboi Mondial a lui Antoinette, mama celor
douã protagoniste (care descoperã cã sunt surori
gemene ºi nu veriºoare ca în �„istoria oficialã�” a
familiei), cât ºi cea despre executarea, cu
complicitatea Bisericii Catolice locale, a unor evrei
ºi a unui þãran francez care îi adãpostea pe aceºtia
în timpul ocupaþiei germane a Normandiei.

Dincolo de dramatizarea relaþiilor
interculturale prin dilemele identitare ale unei
adolescente pe jumãtate englezoaicã (numitã
sugestiv de localnicii francezi �„la petite anglaise�”
sau �„English bitch�”) ce se confruntã cu
prejudecãþile vis-à-vis de alteritate ale unei
Normandii provinciale, Daughters of the House
incitã prin mitologia feministã �„ereticã�” a lui
Roberts, oferitã ca alternativã la Catolicism ºi la
misticismul �„oficial�”, politizat, sancþionat de
acesta. Interiorizând ironic scepticismul falocratic
ºi distanþa criticã a �„dreptei credinþe�” faþã de
viziunile mistice ale unor adolescente �„isterice�”
(Léonie, Thérèse) care tocmai au pãºit pragul
feminitãþii, al menstrelor ºi al conºtientizãrii
primelor instincte sexuale, textul se inspirã
subversiv din viziunile Sfintei Bernadette legate de
�„Our Lady of Lourdes�” ºi din scrieri epistolare ca
L�’histoire d�’une âme, ale sfintei Thérèse de
Lisieux. În calitate de �„corelat obiectiv�” al
ficþionalei Thérèse a lui Roberts, o fatã rigidã,

obsedatã de pãcatul trupesc al femeilor mature
din jurul ei (mame, mãtuºi, veriºoare), sfânta
Thérèse �„Little Flower�”, canonizatã în 1925, este
translatatã valoric, prin scriitura ereticã a
romancierei, într-un �„anti-model�” de feminitate,
într-un simbol al caracterului distructiv al pietãþii
ºi al abnegaþiei excesive (Susanne Gruss, in The
Pleasure of the Feminist Text, 2008). Cu multã
subtilitate, Roberts mineazã din interior sistemul,
demontând mecanismele prin care misticismul, în
special cel feminin, este reprimat de figuri ale
autoritãþii (preotul care umileºte fetiþele vizionare
de faþã cu taþii lor deveniþi complici) ºi relegat în
zone controversate ºi discreditate ale credinþei, în
marginea raþionalitãþii, ca manifestare suspectã a
firii feminine nevrotice.   

În tratarea parodicã, detaºatã a discursului
hegemonic-patriarhal al catolicismului, feminismul
lui Roberts se aliazã cu postmodernismul, cu ale
sale tendinþe eclectice de a elabora hagiografii
apocrife, hibridizate cu elemente pãgâne. Roberts
chestioneazã în Daughters of the House
validitatea universalã a reprezentãrilor canonice
ale Fecioarei propuse de dogma catolicã (prin care
sexualitatea, trupul sunt condamnate) ºi
respingerea, în numele acestor canoane, a
viziunilor ºi a revelaþiilor autentice. Contrar
iconografiei religioase de facturã catolicã, în text,
percepþia misticã nefalsificatã a Fecioarei e
senzualã, orgasmicã, precum cea trãitã de
contestata Léonie: �„Atunci ea vãzu acel lucru.
Vãzu aerul fin ºi umed închegându-se ºi devenind
auriu ºi roºu, luând forma unei femei vii, animate
de suflare. (...) Ceva din afara ei, misterios ºi
imens, îi intinse o mânã blândã, cãutãtoare, ºi o
atinse. I se înapoia ceva ce pierduse, un lucru pe
care nu crezuse cã îl va mai gãsi vreodatã. Era
posedatã de plãcerea cea mai adâncã pe care o
încercase vreodatã. (...) Apoi îºi aminti. O limbã
pe care o cunoscuse odinioarã, dar de care uitase,
uitase cã o auzise cândva, uitase cã o poate vorbi.
Mai adâncã decât engleza sau franceza; nu
strãinã: a ei (...) Limba secretã, izvorul subteran
care îºi croia drum prin ea ca un râu, care se
umfla ºi dansa înãuntrul ei precum jetul fascinant
al unei fântâni ce îi uda faþa ºi mâinile cu niºte
stropi fini, care o reunea cu ceea ce pierduse, cu
ceea ce cunoscuse intim cândva, cu ceva despre
care cu greu putea crede ca va fi întotdeauna cu
ea în felul în care era acum, cu ceva ce o aºtepta

ºi o striga pe nume.�” (DH 86; tr. m.). În acest
context, imaginea convenþionalã, asexualã a
Fecioarei pe care ipocrita Thérèse ºi-o însuºeºte cu
titlu de revelaþie, uzurpând viziunea surorii ei,
câºtigã aderenþa Bisericii, datoritã conformitãþii cu
scopurile manipulatoare, de modelare a femeilor
dupã un tipar al castitãþii, al auto-cenzurãrii ºi al
obedienþei: �„Era Maica Virginã a lui Dumnezeu.
Era platã ca un bãiat. Era mama perfectã care nu
întreþinuse niciodatã relaþii trupeºti. Mama cãtre
care toate mamele pãmânteºti trebuiau sã aspire.�”
(DH 164; tr. m.).

Nu în ultimul rând, plierea misticismului ºi a
riturilor de continuare a vieþii (botezul nou-
nãscuþilor la idolul feminin ºi izvorul precreºtin
din pãdure) pe un fond ºi o iconografie pãgânã
cu tente demetrice (statuete ale fertilitãþii sparte
de catolici ºi recompuse sub nazism în pivniþe,
fetiºuri din porumb ca celebrare a recoltei) sunt
semnele construirii, în proza lui Roberts, a unei
religii alternative. Centrat pe comuniunea mamã-
fiicã de tipul Demetra-Persephona ca suprem rit
de iniþiere (în cunoaºterea vieþii ºi a morþii), dar ºi
de trecere, noul crez propus de scriitoare e
feminin ºi matriarhal. În virtutea lui, trinitatea
teologicã masculinã sau diada Mamã-prunc este
înlocuitã cu triada mai fertilã alcatuitã din Mama
(adoptivã), Rose, alãptându-le pe gemenele
Thérèse ºi Léonie. 

Finalul romanului e elocvent pentru
imaginarul feminin/ matern ce conferã
originalitate vocii scriitoarei anglo-franceze prin
constelaþiile tematic-stilistice �„misticism �– sex �–
hranã�” care îi strãbat textele. Într-un gest care
neagã cele douã decenii de falsã înflorire
spiritualã prin viaþa monahalã, Thérèse
recupereazã moºtenirea maternã a Antoinettei,
dezgropând în pivniþa conacului statueta pãgânã a
cãrei �„apãrare�” (de fapt apãrarea dreptului la
alteritate) sub nazism a dus la fertilizarea
Antoinettei de cãtre inamic. Într-un moment de
revelaþie, fosta cãlugãriþã incendiazã biserica,
renegând cultul austerei Fecioare din Blémont-la-
Fontaine instaurat, prin propria-i contribuþie, ca
extensie a religiei catolice patriarhale.
Redescoperirea comuniunii pre-�„simbolice�”, ante-
masculine a fãtului feminin cu mama este
consumatã în moarte ca punct de convergenþã a
generaþiilor de mame ºi fiice, care îºi împart între
ele lumea: �„Atunci, în sfârºit, dupã toþi acei ani, o
vãzu pentru întâia oarã pe acea doamnã roºie ºi
aurie. Flãcãrile care o cuprindeau o fãceau sã se
lepede de vechile ei haine, îi dãdeau altele noi. Se
înãlþa în veºmântul ºi în papucii ei roºii. (...)
Contururile îi erau desenate cu aur, întindea
mâinile cãtre fiica ei, ca sã o tragã înãutru, sã o
înveþe paºii dansului.( ...) Ea [Thérèse] sãri din
acele cârpe ºi din zdrenþele de flãcãri. Strigã
Maman ºi se aruncã la uºa bisericii.�”

Prin formalismul ºi poeticitatea prozei
filigranate, însã senzuale, dar ºi prin coerenþa ºi
bogãþia de nuanþe a lumilor închise, tensionate,
revelate gradat ºi fragmentar, dar nu fãrã
sentimentul unitãþii,  prin complexitatea
universurilor intime învãluite în aura realismului
magic, a misticismului ºi a figurilor feminine
misterioase, Michèle Roberts constituie, în
peisajul britanic contemporan, o prezenþã ineditã,
a cãrei canonizare e iminentã. 
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