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�“A people is judged by history according to its
contribution to the culture of other peoples flourishing
at the same time and according to the contribution to

the cultures which arise afterwards [�…]. The
improvement and transmission of culture can never be

direct object of any of our practical activities: all we
can do is to try to keep in mind that whatever we do

will affect our own culture or that of some other
people�”

T.S.Eliot, 1943

Desfãºurat între 5-8 decembrie 2012,
Seminarul exploratoriu, �“Cultural Imprints in the
Age of Globalization: Writing Region and Nation�”
organizat sub egida Centrului de Cercetare al
romanului britanic contemporan (CCRBC) care
funcþioneazã din anul 2007 la Departamentul de
Limba ºi Literatura englezã al Facultãþii de Litere
din Universitatea Babeº-Bolyai, a reunit pe o
platformã de analizã interdisciplinarã ºi
interculturalã, la care au aderat ºi colegi ai
primilor de la Departamentele de Literaturã
românã ºi teoria literaturii, Departamentul de
Literaturã maghiarã ºi teoria literaturii ºi
doctoranzi de la Departamentul de Literaturã
comparatã din Facultatea de Litere, reputaþi
universitari, specialiºti în problema modernitãþii ºi
ale avatarurilor sale din Spania, Ungaria ºi
România. 

Discuþiile ºi dezbaterile în cadrul celor patru
paneluri ºi ºase sesiuni au urmãrit sã atragã
atenþia asupra pluralitãþii perspectivelor în expli-
carea ºi înþelegerea culturii (ºi, implicit a literatu-
rii), vãzutã mai ales ca expresie a interacþiunii ºi
dinamicii cîmpurilor cunoaºterii (fields of 
knowledge) ºi nu atît ca fenomen surprins în
dinamica sa; sã încurajeze abordarea transversalã
ºi comparativã a textului cultural; sã extindã dez-
baterea asupra eticii predãrii literaturii ºi culturii
din perspectiva  apariþiei, în lumea contemporanã,
a unor noi forme de cunoaºtere (sub influenþa
ºtiinþei contemporane ºi ale noilor forme de
comunicare, specifice �“modernitãþii fluide�”).

Relevanþa caracterului exploratoriu al unui ast-
fel de seminar interdisciplinar a scos în luminã
oportunitãþile pe care acest cadru de desfãºurare
le oferã participanþilor (locali, naþionali ºi externi),
ºi anume acela al cunoaºterii modalitãþii de cerce-
tare ºi de abordare a problematicii identitãþilor (la
nivel regional, naþional, european ºi global) aºa
cum ele sunt reflectate de textul cultural-literar,
aºa cum ele sunt circumscrise canonului literar
specific literaturilor de expresie englezã, românã,
maghiarã ºi universalã, precum ºi o mai exactã ºi
profundã înþelegere a aspectelor etice ce decurg
din relaþia cu celãlalt în vederea punerii în valoare
ºi respectãrii specificului cultural-literar.

Evenimentul s-a încheiat cu masa rotundã
despre dezvoltarea cercetãrii interdisciplinare ºi
transdisciplinare. Dezbaterea, la care au participat
cu intervenþii reprezentanþi din Spania, Ungaria,
România, a adus clarificari necesare ºi de valorare
asupra specificului nevoilor de dezvoltare person-

alã ºi de grup, în cazul centrelor de cercetare ºi
ale colectivelor care practicã acest tip de cercetare. 

Participanþii au subliniat faptul cã cercetarea în
domeniul umanist, în general, în domeniul
fenomenelor culturale ºi al literaturilor nu au
ocolit niciodatã acest tip de cercetare. În prezent
se cere orientarea acestor tipuri de abordare de la
activitatea de cercetare spre activitatea didacticã
pentru pregãtirea sistematicã a studenþilor (în
discipline filologice) spre a fi capabili sã practice
analize multidisciplinare ºi interdisciplinare. 

Sanda Berce

Avataruri le   modernitãþ i i :
ddee  llaa  mmooddeerrnnii ttaatteeaa  rraaddiiccaallãã  llaa  mmooddeerrnnii ttaatteeaa  ff lluuiiddãã  

((ssaauu  ssttaarreeaa  ddee  ffaapptt   aa  ll ii tteerraattuurrii ii   nnaaþþ iiuunnii lloorr   ºº ii   rreeggiiuunnii lloorr   îînn  eerraa  gglloobbaall iizzããrrii ii ))
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Exerciþiile critice ºi teoretice ce încearcã sã
surprindã esenþa naþionalã/ regionalã/localã au
devenit din ce în ce mai dificil de argumentat, cu
atât mai mult cu cât, inevitabil, acestea trebuie sã
dedice o mare parte din volumul lor ismelor ce
derivã de aici: localism, naþionalism etc.

Demonstraþiile aferente ficþiunii lui James Joyce
nu sunt o excepþie de la regulã. Despre irlandezitatea
ºi irlandezismul lui Joyce s-a scris enorm; despre
universalitatea operei lui chiar mai mult. Despre
imposibilitatea separãrii celor douã, mai puþin. În
rândurile ce urmeazã propunem recitirea unor pasaje
joyceene în context postbinar sau dupã o logicã a
imposibilitãþii limitãrii cadrului de referinþã dupã
care opera acestui scriitor ar putea fi cititã doar în
cheie irlandezã sau universalã/-istã. Restrângerea
discuþiei dinspre general înspre particular izoleazã
componenta irlandezitãþii pe care nu o putem trece
cu vederea, mai ales cã ea revine dacã nu obsedant,
mãcar persistent în toate scrierile lui Joyce. Dar ce
anume reprezintã irlandezismul acum mai mult
decât oricând, pe fundalul unei dificultãþi de
înþelegere a mai complexei ºi mai generalei
europenitãþi? Ce a reprezentat irlandezismul
lui/pentru Joyce, dincolo de pitorescul unei limbi
care a dat savoare ficþiunii sale sau dincolo de
limitele urbane ale unui Dublin pe care l-a lãsat în
urmã pentru mai bãtrânul continent?

Taverna lui Barney O�’Kiernan din al
doisprezecelea episod al lui Ulise adãposteºte între
pereþii sãi diverse perspective asupra problematicii
naþionalismului, a localismului, chiar a europenitãþii,
aºa cum sunt ele înþelese de un numãr de personaje,
oameni din Dublin, cu rãdãcini ºi convingeri ferme
sau dimpotrivã. Ciclopii amplificã, stilistic, viziuni,
dar ºi denunþã îngustimea unor perspective ce
confundã patriotismul cu naþionalismul sau
radicalismul. Celebrul rãspuns al lui L. Bloom la
întrebarea lui John Wyse (�”Dar dumneata ºtii ce
înseamnã o naþiune?�”i) se completeazã pe parcursul
episodului cu câte un adagio de aspecte tangenþiale
ce dau seama de dificultatea limitãrii definiþiei. El
rãspunde iniþial: �”O naþiune este un acelaºi popor
care trãieºte într-un acelaºi loc.�”ii, dupã care revine:
�”Sau, mã rog, care trãieºte în locuri diferite�”.iii

Pasajul imediat urmãtor dedicat pseudo-eroului
irlandez, cu a sa batistã, vine parcã în completarea
definiþiei cu aspecte ce nu doar caricaturizeazã figura
cetãþeanului, ci relativizeazã orice tentativã de a
limita geografic sau lingvistic conturul unei naþiuni.
Batista cu care se ºterge la gurã cetãþeanul �– cu nimic
mai prejos de un giugliu sacru �– afiºeazã însemnele
irlandezismului cliºeizat ºi deformat în rânduri de o
satirã usturãtoare:

�”Mult îndrãgitul ºi bogat brodatul strãvechiul
voal irlandez de giulgiu atribuit lui Ssoslomson de
Droma ºi Manus  Tomaltach og MacDonogh, autorii
Cãrþii din Ballymote, a fost apoi cu grijã scos la
ivealã ºi a stârnit exclamaþii prelungi de admiraþie.
Nu mai e nevoie sã întârziem asupra frumuseþii
legendare a broderiilor de la colþuri, floare a artei,
unde pot fi distinct desluºiþi cei patru evangheliºti pe
rând prezentând fiecãruia din cei patru magiºtri
simbolul sãu evanghelic �– un sceptru din stejar de
mlaºtinã, o puma nord-americanã (un cu mult mai
nobil rege al fiarelor decât soiul britanic, fie spus în
treacãt), o viþicã Kerry ºi un vultur auriu din
Carrantuohill.�”iv

Descrierea obiectului ridiculizeazã mai toate
poziþiile, în special pe cele naþionalist-înflãcãrate prin
prisma cãrora harta lumii poate fi restrânsã la câteva

repere geografice irlandeze sau prin care istoria lumii
ori a religiei se revendicã de la gena irlandezã.
Irlandezismul imprimat pe batista-giulgiu se
contureazã din ce în ce mai clar, mai pitoresc ºi mai
pãtimaº cu un catalog de enumeraþii spaþiale,
(pseudo-)repere istorice, religioase sau pur ºi simplu
de viaþã cotidianã, dintre care amintim: �”frumoasele
lacuri din Killarney�”, �”fabrica de bere a d-lor Arthur
Guinness, fiul ºi compania�”, �”turnul Isoldei�” (despre
numirea cãruia nu existã o explicaþie anume),
�”Scotch House�” (o cârciumã irlandezã), �”temniþa
Tullamore�” (un reper la fel de nesemnificativ precum
oraºul în sine), chiar ºi locuri inexistente sau
neidentificabile pe harta Irlandei, precum acel
�”Kilballmachshonakill�”v, imposibilitãþi spaþiale de
genul celor �”trei locuri natale ale primului duce de
Wellington�” sau inexactitãþi premeditate, cum ar fi
�”peºtera lui Fingal�” (localizatã în Scoþia, nu în
Irlanda). Dincolo de aspectele irelevante pentru un
topos irlandez, pasajul mai ilustreazã ºi concepþia
joyceeanã asupra structurii compozite ºi eterogene a
Irlandei, aºa cum ne-o demonstreazã, la început
timid, Bloom însuºi. Ulterior, evreul dublinez cu
rãdãcini maghiare se înflãcãreazã la rându-i, glosând
pe marginea nedreptãþii ºi a absurditãþii xenofobiei,
dar ºi a iubirii ca element ce trece dincolo de limitele
�”forþei, istoriei, urii�”. Interesant de urmãrit este ºi
ampla definiþie a iubirii universale (dar nereciproce!),
un exerciþiu intenþionat ratat de limitare a sferei de
referinþã prin tautologizare ºi o tentativã de
relativizare vizibilã în alegerea aleatorie a reperelor:

�”Iubirea iubeºte sã iubeascã iubirea. Infirmiera îl
iubeºte pe noul farmacist. Poliþistul 14 A o iubeºte
pe Mary Kelly. Gerty MacDowell îl iubeºte pe
bãiatul cu bicicleta. M.B. iubeºte un domn bine. Li
Chi Han o iubeºte pe iubeaþa Cia Pu Ciou. Jumbo
elefantul o iubeºte pe Alice elefãnþica. (...) Tu iubeºti
o anumitã persoanã. ªi aceastã persoanã iubeºte o
altã persoanã pentru cã toatã lumea iubeºte pe toatã
lumea, dar Dumnezeu iubeºte pe toatã lumea.�”vi

Conjuncþia celor douã elemente (apartenenþa
naþionalã ºi iubirea) în desfãºurarea ulterioarã a
episodului vine sã amplifice în tradiþia gigantescã a
Ciclopilor imaginea faliei periculoase dintre
naþionalism ºi xenofobie:

�”-ªi în fond, zice John Wyse, de ce n-ar putea ºi-
un ovrei sã-ºi iubeascã þara, ca oricare altul?

- De ce nu? zice J.J., când e ºi el sigur de tot care
e exact þara lui.�”vii

Pasajul pare a susþine teoriile conform cãrora
elementul teritorial faciliteazã conexiunea dintre
naþiune ºi stat, mai ales cã �”statul reprezintã un corp
ce reclamã autoritate legitimã asupra unei arii
geografice�”viii (trad.n.). Având în vedere cã aria
geograficã de referinþã este, în cazul ficþiunii

joyceene, una fie relativã, fie instabilã atunci când
nu e intens cliºeizatã, definirea naþiunii ºi a esenþei
sale devin tot atât de dificil de surprins ºi, mai cu
seamã, de redat. Revenind la cãutarea unei formulãri
oricât de aproximative a irlandezitãþii, avem de ales
între a prolifera la infinit întrebãri retorice sau a
încerca sã înþelegem, dacã nu esenþa localã, mãcar
motivele ce au dus la investigarea ei.

Într-o savuroasã carte publicatã în 1999 ºi
intitulatã The Truth about the Irish, Terry Eagleton
face un comic inventar al elementelor compozite ce
stau la baza irlandezitãþii, pe care autorul le expune
nu de puþine ori în cheie retoricã. Astfel,
irlandezitatea devine greu de identificat tocmai
deoarece este instabilã precum �”mercurul�” ºi, de
aceea:

�”A fi irlandez este o chestiune de apartenenþã la
un stat sau la o stare de spirit? Este o chestiune
culturalã, etnic, politicã sa teritorialã? E ca ºi când ai
fi belgian sau budist? Eºti irlandez dacã te crezi
irlandez?�”ix (trad.n.)

În perspectiva globalizãrii, esenþele
locale/regionale/naþionale se confruntã tot mai mult
cu presiunea forjãrii unor dovezi de
autenticitate/autentificare ce le-ar putea garanta
supravieþuirea; acest efort a fost nu o datã descris ºi
teoretizat, expus ca produs al unui paradox recent.
Declan Kiberd ne reamintea: �”De-ar fi ca
[intelectualii naþionaliºti] sã inventeze Irlanda, ei ar
trebui mai întâi de toate sã-i inventeze pe
irlandezi�”x. Paradoxul (re)inventãrii ºi al cãutãrii
asidue a autenticitãþii, oricât de absurd ar suna acest
lucru, poate fi citit (ºi) ca o �”anxietate în faþa
pierderii subiectului�”xi (trad.n.). Identificarea
subiectului ne reîntoarce, pe final, la paginile lui
Joyce, ale cãrui personaje se neliniºtesc progresiv
întrebându-se despre Bloom:

�”Da�’ ce-i ãsta, ovrei sau creºtin sau papistaº sau
pungaº sau ce dracu�’ e? zice Ned. Sau mai bine zis,
cine e?�”

Cã Bloom nu e doar una sau alta sau cã
identitatea sa nu se revendicã de la vreo logicã
binarã este binecunoscut. La fel, irlandezismul
rãmâne de cãutat nu doar în altã parte, ci mai
degrabã în multe alte pãrþi.

i. James Joyce Ulise (trad. ºi note de Mircea Ivãnescu),
Editura Univers, Bucureºti, 1984, 
p. 402
ii. Ibidem, p. 402
iii. Ibidem, p. 403
iv. Ibidem, p. 403
v. Cf. Marjorie Howes în Derek Attridge; Marjorie
Howes (ed.) Semicolonial Joyce, Cambridge University
Press, Cambridge, New York, 2002,  p. 59 -
"Kilballymachshonakill nu e un loc în sine" (trad.n.)
vi. James Joyce Idem, p. 405
vii. Ibidem, p. 410
viii. Cf. David Miller On Nationality, Oxford University
Press, 1997, p. 25
ix. Terry Eagleton The Truth about the Irish, 
St Martin's Griffin, New York, 1999, p. 108
x. Declan Kiberd citat în Vincent Cheng Authenticity and
Identity: Catching the Irish Spirit în Derek Attridge;
Marjorie Howes - op.cit., p. 243
xi. Cf. Regina Bendix In Search of Authenticity citat în V.
Cheng în idem, p. 244

Elena Pãcurar

Local izare ,   identi f icare ,   def inire .   
Despre   ir landezi tate   la   James  Joyce

James Joyce
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Alina Preda

Opera  wintersonianã  º i   imperativul   e t ic   a l   l ibertãþ i i   

Scriitoarea britanicã Jeanette Winterson a debutat
în anul 1985 cu romanul autobiografic Portocalele
nu sunt singurele fructe (tradus de Vali Florescu ºi
publicat de Editura Humanitas Fiction în 2008),
operã la lectura cãreia Gore Vidal a exclamat:
�„Iatã cea mai valoroasã tânãrã voce literarã din
ultimii douãzeci de ani!�”. Cu toate acestea, aºa
cum arãta Merja Makineni, critica operei winter-
soniene a avut, se pare, �„o perioadã de gestaþie
mai lungã decât în cazul altor scriitori�”. Prima
lucrare de amploare dedicatã ei a apãrut doar în
anul 2006, în seria editatã de Daniel Lea ºi intitu-
latã Contemporary British Novelists. Autoarea
acestei mult-aºteptate lucrãri, Susana Onega, evi-
denþiazã faptul cã deºi critici cum ar fi Peter
Lewis au omis sã o includã pe Winterson printre
scriitorii britanici contemporani reprezentativi,
amintindu-i doar pe Martin Amis ºi Ian McEwan
pentru anii 1970, iar pentru anii 1980 pe Julian
Barnes ºi Peter Ackroyd, mai existã, pe lângã
aceºti patru autori, ºi alþi reprezentanþi demni de
a fi menþionaþi pentru aceastã perioadã a scenei
literare britanice: Angela Carter, Marina Warner,
Iain Sinclair, Graham Swift, Alan Hollinghurst,
Salman Rushdie ºi Jeanette Winterson. Toþi aceºti
scriitori, explicã Onega, au un numãr semnificativ
de lucruri în comun: pregãtirea în domeniul
filologiei le-a oferit ocazia de a-ºi însuºi cunoºtinþe
literare solide, familiarizându-i cu canonul literar,
ºi determinându-i astfel sã combine în mod cre-
ativ critica literarã, creaþia ºi predarea literaturii.
Interesele comune s-au materializat în favorizarea
unor teme similare care permeazã scrierile lor:
istoria între ficþionalitate ºi factualitate, naraþiunea
ca ºi construct, cãutarea Adevãrului ºi a Sinelui,
�“tendinþa ludicã de a evidenþia artificialitatea ºi
natura lingvisticã a propriilor lor scrieri literare�”,
tehnici metaficþionale, auto-ironie ºi parodie,
tehnici subversive menite sã �“dizolve structura,
cauzând nu doar o nediferenþiere entropicã idealã,
ci ºi metamorfozãri permanente�” evidenþiind
�“instabilitatea formelor naturale�” ºi respingând
ideea unui Sine coerent, nedivizat ºi unitar, con-
cept fundamental al realismului în ficþiune. iii

Preferinþa ei pentru realismul magic i-a determinat
pe critici sã o plaseze pe Winterson în cadrul
acestui curent reprezentat de numeroase scriitoare
britanice, dar ºi de scriitori europeni contempo-
rani cum ar fi Italo Calvino, Gabriel Garciá
Márquez, ori Julio Cortázar, care folosesc fantas-
ticul ºi fabulosul în opera lor. Winterson se afili-
azã exact tradiþiei europene a creaþiei experimen-
tale: �“pentru mine, a lucra în stilul lui Calvino a
fost o modalitate de a mã alinia tradiþiei
europene, unde mã simt mult mai confortabil.
Este o tradiþie bazatã pe utilizarea fanteziei ºi a
inventivitãþii, a salturilor temporale ºi spaþiale, pe
când tradiþia anglo-americanã este mult mai real-
istã în structura ei narativã, ºi mult mai apropiatã
de literatura secolului al nouãsprezecelea. Aici
modernismul a fost dat la o parte, fiind însã con-
tinuat într-o mare mãsurã de scriitorii europeni.
Noi l-am pierdut definitiv, ºi ne-am întors de prin
anii treizeci la ceva foarte apropiat de formele
ficþionale ale secolului al XIX-lea, în timp ce
Borges ºi Calvino ºi Perec, dorind sã continue
experimentele, nu au privit modernismul ca pe un
cul-de-sac, ci ca pe o modalitate de a  explora ºi
alte posibilitãþi narative.�”iv

Onega se bazeazã în abordarea sa criticã nu doar
pe o singurã perspectivã analiticã ci pe o arie largã de

concepte formale ºi analize tematice, de la structura
narativã la punctul de vedere în ficþiune, de la teme
recurente la referinþe intertextuale. Abordând
perspective diverse, aspecte naratologice (Bakhtin,
Barth, Barthes, Frye, Genette, Hassan, Hutcheon,
Lodge, Lyotard), teorii feministe (Cixous, Duncker,
Gilbert ºi Gubar, Kristeva, Wittig), interpretãri având
la bazã mitologia, elemente de fizicã newtonianã ºi de
mecanicã cuanticã, analize axate pe critica arhetipalã
jungianã, dar ºi pe psihanaliza freudianã ºi lacanianã,
încercarea criticã a Susanei Onega reprezintã o
realizare remarcabilã, unicã pânã acum ºi îndelung
aºteptatã. Acest studiu impresionant scoate în evidenþã
marea varietate de teme ºi tipuri de discurs utilizate
de Jeanette Winterson în romanele sale, diversitate
care impune tuturor criticilor ei numeroase incursiuni
în domenii cum ar fi tehnologia informaþiei, fizica
newtonianã, geometria post-euclidianã ºi mecanica
cuanticã, pentru a obþine informaþiile necesare, pe
lângã cele oferite de teoria literarã, hermeneutica
subiectivitãþii, naratologie ºi analiza genurilor literare,
în vederea schiþãrii evoluþiei operei wintersoniene. 

Primul ciclu de romane scrise de Jeanette
Winterson este alcãtuit din Oranges Are Not the Only
Fruit (1985), The Passion (1987), Sexing the Cherry
(1989), Written on the Body (1992), Art&Lies (1994),
Gut Symmetries (1997) ºi The.PowerBook (2000),
romane urmate de Lighthousekeeping (2004),
nominalizat în 2005 pentru Commonwealth Writers�’
Prize, Weight (2005), o repovestire a mitului lui Atlas
ºi Hercule, respectiv The Stone Gods (2007), pastiºã
postmodernã dar ºi pamflet social, teorie evoluþionistã
dar ºi manifest ecologist, ºi, nu în ultimul rând, satirã
politicã având nuanþe ºtiinþifico-fantastice. În toate
aceste opere, ficþionalul ºi autobiograficul se împletesc
pentru a evidenþia particularitãþile legãturilor dintre
narare ºi trãire, dintre povestire ºi viaþã. 
În opera wintersonianã puterea ºi controlul sunt
structurate în cadrul unor legãturi bazate pe senti-
mentul dragostei, în variatele ei forme, mereu
acompaniate însã de ingredientele absolut obliga-
torii constând în egalitate, libertate ºi respect reci-
proc, indiferent de religie, rasã, etnie, naþionali-
tate, indiferent dacã este vorba de o relaþie între
doi îndrãgostiþi sau de una dintre prieteni (femei
sau bãrbaþi, hetreosexuali, bisexuali sau homosex-
uali), ori de legãtura dintre pãrinþi ºi copii (fie ei
naturali sau adoptivi). Aceastã definiþie unicã a
iubirii, explicã Onega, �„încurajeazã libertatea indi-

vidualã, rejectând dogma, acceptã alteritatea atât
în cazul propriei persoane, cât ºi în cazul celor-
lalþi, refuzând discriminarea prin generalizare.�”v
Faptul cã fiecare roman wintersonian plaseazã
dragostea, cu multiplele ei manifestãri, pe postul
de catalizator al tuturor evenimentelor, ea fiind
�„stimulul care animã cãlãtoriile iniþiatice ale per-
sonajelor, oferind sens existenþei lor�”, o determinã
pe Onega sã afirme urmãtoarele: �„Insistenta
chemare wintersonianã la iubire poate fi privitã
ca un rãspuns la cererea formulatã de Ruth
Parkin-Gounelas, inspiratã fiind de Julia Kristeva,
cu privire la �‘noul imperativ etic�’ al erei actuale,
menit sã înlocuiascã �‘imperativul etic al
integritãþii, atât de preþuit în tradiþia umanistã�’ cu
o nouã eticã a libertãþii, ce implicã recunoaºterea
alteritãþii în ceilalþi dar ºi în noi înºine�” vi. Fãcând
referire la atacurile teroriste ale fundamentaliºtilor
religioºi asupra populaþiei din New York (11 sep-
tembrie 2001), Madrid (11 martie 2004) ºi Londra
(7 iulie 2005), ºi a politicii de urã adoptate ca
replicã la aceste atacuri, la care se adaugã, din
nefericire, printre altele, mai recentele atentate
din oraºele irakiene Kahtania ºi Jazeera (14 august
2007), Mumbai (26 noiembrie 2008), Oslo ºi
insula Utoya (22 iulie 2011), precum ºi conflictele
neîncetate din Orientul Mijlociu, Onega evidenþi-
azã importanþa literaturii în reafirmarea necesitãþii
acestui imperativ etic al libertãþii, absolut vital
pentru supravieþuirea speciei umane ºi a planetei
noastre.

i Merja Makinen, The Novels of Jeanette Winterson,
Hampsire: Palgrave Macmillan, 2005, p. 154.

ii Peter Lewis, �“Fiction at the Centre and at the
Fringe�”, publicat în Stand Magazine, 30 martie, 1989, pp.
66-73. 

iii Susana Onega, Jeanette Winterson, Manchester
and New York: Manchester University Press, 2006, pp. 1-
2.

iv Interviu publicat în Margaret Reynolds ºi Jonathan
Noakes, Jeanette Winterson: the essential guide, London:
Vintage,  2003, pp. 18-19. 

v Onega, p. 233.
vi Ibidem.

Jeanette Winterson
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Era modernitãþii târzii, a globalizãrii ºi a
societãþii de consum generalizate, pune sub
semnul întrebãrii autenticitatea experienþei
subiective �„înrãdãcinate�” într-un loc anume. Se
vorbeºte despre �„non-locuri�” (Marc Augé), despre
eradicarea distincþiilor dintre teritorii, peisaje ºi
locuitorii acestora. Reîntoarcerea la �„loc�” ca bazã
a experienþei individuale ºi colective,
reconfigurarea lui prin extragerea de sub
dominanþa �„hiper-realului�” postmodern sau a
globalului uniformizant, apare adesea ca soluþie la
criza identitãþii. Punctul de pornire al unui astfel
de demers este cã dimensiunea locaþiei reprezintã
o condiþionare de bazã a identitãþii noastre  - atât
de fundamentalã, de fapt, încât ea devine
transparentã ºi ignoratã de actul reflexiv. �„Locul,
redus la poziþii între care se deplaseazã corpurile
fizice, a dispãrut aproape total în era
temporocentrismului (credinþa în hegemonia
timpului) dominantã în filozofie timp de douã
sute de ani, datoritã lui Hegel, Marx, Kierkegaard,
Darwin, Bergson ºi William James,�” spune
filozoful american Edward S. Casey. Interesului
pentru loc i se substituie, de-a lungul timpului,
reflexia asupra celor douã infinite, cel al spaþiului
extern abstract ºi monolinear ºi cel mic, al
interioritãþii absolutiste, reunite de �„cauza
comunã a gãsirii unor certitudini în faþa abisului

non-locaþiei.�”
Erodarea ideii de loc nu este, evident, o

chestiune de ordin recent, nici simplã. O posibilã
ºi sumarã schiþã a acesteia începe cu abordarea
ºtiinþificã imprimatã de Newton descrierii
spaþiului abstract, absolut ºi este pãtrunsã de
ecourile filosofiei carteziene a cogito-ului ºi a
tentativei acesteia de a se constitui într-un
fundament al cunoaºterii. Spaþiul newtonian se
defineºte prin omogenitate, aºa cum timpul se
defineºte prin reversibilitate: pentru Newton,
spaþiul devine un �„recipient�” infinit, uniform ºi
etern, creat de Dumnezeu pentru a susþine
materia. Modelul vizual al cunoaºterii, bazat pe
puterea divinã a luminii propus de Descartes
favoriza o astfel de descriere ºtiinþificã a spaþiului
armonios ordonat, dupã chipul minþii
dumnezeieºti. Trasând relaþia inextricabilã dintre
ºtiinþã, tehnologie ºi vizualitate, perspectivismul
cartezian a avut o profundã influenþã asupra
gândirii moderne, în direcþii valabile ºi astãzi.
Ecourile sale literare apar cu cea mai mare
claritate în poetica realismului de secol al
nouãsprezecelea, caracterizatã de interesul pentru
obiectivitatea descrierii ca formã de legitimare
ºtiinþificã ºi de poziþia naratorialã autoritarã,
omniscientã ºi atotvãzãtoare. Ea derivã direct din
postularea de cãtre Descartes a subiectului
observator ca o conºtiinþã distanþatã,
cunoscãtoare a obiectului în toate dimensiunile
sale, înrãdãcinatã într-o conceptualizare a spaþiului
abstract ºi omogen. În spaþiul abstract �– spune
Henri Lefebvre �– experienþa trãirii este distrusã de
povara conceptului obiectivant, istoria se reduce
la nostalgie, iar natura (sursã a emoþiei ºi a
simbolicului aflatã permanent sub ameninþarea
extincþiei), se transformã în �„regret�”. Dacã spaþiul
abstract apare ca un set de obiecte ºi de relaþii
formale între acestea, având drept consecinþã
ºtergerea distincþiilor istorice, naturale sau
corporale, Lefebvre pledeazã pentru un spaþiu
�„diferenþial�”, al individualitãþii ºi a practicii.i Dar
dacã ar fi sã rescriem sugestiile lui Lefebvre în alþi

termeni, am putea constata cã ele au foarte multe
în comun cu interesul actual pentru localizarea
concretã a existenþei umane, regãsite ºi în
rescrierea tradiþiei literare, prin îndepãrtarea de
modelul romanului secolului al nouãsprezecelea.

Aºa cum remarca Stephen Kern, ideea de
spaþiu absolut ºi imovabil începe sã disparã abia
dupã formularea teoriilor lui Einstein ºi dupã
noile descoperiri asupra naturii materiei, în care
sunt introduse conceptele de undã ºi de vid. Arta,
în special pictura impresionistã ºi cubistã, dar ºi
proza modernistã, a avut o contribuþie majorã la
erodarea conceptului de spaþiu abstract ºi la
relativizarea perspectivei ºi implicit a sistemelor
de referinþã. În gândirea contemporanã, locului nu
i se mai atribuie o esenþã stabilã; el devine o
parte dinamicã a lumii, în ipostazele ei istorice
sau experienþiale, în completarea conceptului de
identitate fluidã ºi provizorie atribuit
subiectivitãþii contemporane.

Dacã subiectul este construit în relaþia sa cu
locul, ca margine a locului, acesta derivã la rândul
sãu din subiect, astfel încât niciunul nu poate
constitui un fundament al celuilalt. Interpus între
loc ºi noi, limbajul tulburã ºi relativizeazã aceastã
relaþie esenþialã. În ordine temporalã, biologicul ºi
culturalul îºi disputã prioritatea în configurarea
identitãþii, astfel încât locul apare în acelaºi timp
ca un produs al experienþei corporale în
integritatea sa ºi al limbajului care predeterminã
contactul nostru cu obiectele înconjurãtoare.
Relaþia dintre ficþiune ºi loc poate fi abordatã în
termenii unor întrebãri de bazã: Unde se situeazã
ficþiunea între alte forme ale discursului? În ce
mod �– ºi în ce mãsurã �– constituie locul un
fundament al naraþiunii? (Cu alte cuvinte, cum
produce locul ficþiune?) Cum reprezintã ficþiunea
locul? (sau, Cum produce ficþiunea locul?). Astfel
de întrebãri nu îºi gãsesc un rãspuns facil, dar
romanul britanic, aºa cum a fost scris el în
ultimele decenii, pare a da precendenþã poziþiei
privilegiate a naraþiunii între diversele discursuri,
aºa cum vom vedea în continuare.

Romanul recent propune o redefinire radicalã
a configurãrii identitare ºi a relaþiei reciproce
dintre sine ºi loc, sub presiunea globalizãrii ºi a
transmutaþiilor modernitãþii târzii. Avantajul
deþinut de discursul ficþional provine din modul
în care acesta problematizeazã relaþia reciprocã
dintre subiectivitate, loc ºi limbaj �– dimensiune
esenþialã a funcþionãrii formei narative.
Ambivalenþa raportului dintre subiect ºi loc,
dublu mediat biologic ºi lingvistic, este proiectatã
în interiorul discursului ficþional, caracterizat, aºa
cum toatã lumea ºtie, de o serie de antinomii
mult discutate. Ca sã ne referim doar la câteva,
pe de o parte, romanul creazã reprezentãri
concrete, irepetabile ºi idiosincratice, ale unor
conþinuturi materiale ºi mentale, realizate prin
intermediul semnelor lingvistice abstracte.
Ontologia ficþionalã împleteºte textura materiei cu
cea a imaterialului, iar experienþa lecturii ºi a
relecturii combinã noutatea absolutã cu
reconfigurarea tradiþiei. Pe de altã parte, locul ia
naºtere la intersecþia dintre geografie ºi istorie,
fiind un produs individualizat al combinaþiei
dintre spaþiu ºi timp. Condiþionat cultural ºi
istoric, locul a fost adesea definit ca �„timp
spaþializat�”, palimpsest al memoriei colective ºi
personale. Apãrut la limita exterioarã a
subiectivitãþii, el este în acelaºi timp puternic

interiorizat, dar de asemenea dependent de relaþia
cu ceilalþi, subiecþi ai locului care ne înconjoarã,
constituindu-se în baza comunitãþii sociale. În
ceea ce priveºte experienþa directã, în cazul
ficþiunii avem de a face cu o prezenþã care îmbinã
�„prezentul�” scriiturii, al acþiunii ºi al lecturii (trei
straturi temporale niciodatã echivalente, dar
întotdeauna suprapuse), aºa cum prezentul locului
este dat de relaþia sa dualã cu trecutul ºi viitorul:
percepute �„acum�”, naraþiunea ºi locul sunt ambele
orientate cãtre trecutul experienþei ºi viitorul
acþiunii.

Relaþia dintre loc, corporalitate ºi limbaj se
pun deci cel mai bine în scenã în romanul
contemporan. Acolo unde versiunea subiectului
este încã dependentã de autoritatea vocii �– în
ipostaza ei  rostitã, materialã �– proza ultimelor
decenii pune sub semnul întrebãrii atât
autoritatea vorbitorului, cât ºi discursul �„atopic�”
susþinut de acesta. Atopia este substituitã de

�„topo-logie�” �– sau, mai degrabã, de �– topo-grafie �–
în sensul în care cei doi poli ai conceptului
acþioneazã reciproc unul asupra celuilalt, fãrã ca
vreunul sã aibã prioritate în ordine ontologicã sau
temporalã. Consecinþele etice sunt foarte
importante: ca ºi în Pãmântul de sub tãlpile ei,
roman publicat de Salman Rushdie în 1999,
întâlnirea cu alteritatea se produce �„la frontiera
pielii�”, care �– liminalitate corporalã �– este
întotdeauna localã ºi localizatã. Astfel, relaþia
intersubiectivã nu doar cã dã naºtere locului, dar
îl ºi transformã, simultan, în condiþia propriei sale
existenþe. În continuare, câteva scurte exemple, a
cãror selecþie din multitudinea de romane ce
problematizeazã locaþia subiectului poate, tocmai
din aceastã cauzã, pãrea subiectivã, vor încerca sã
demonstreze importanþa unei astfel de tematici.

În Versetele Satanice ale lui Rushdie (1988),
corpurile mutante oferã accesul la diverse
experienþe ale locului. În cazul personajului
Gibreel, este însã vorba de locuri care sunt în
acelaºi timp ºi non-locuri, locaþii onirice (de la
Jahilia, oraºul de nisip unde Rushdie plaseazã
începuturile religiei islamice, pânã la Desh,
teritoriul derealizat al revoluþiei �„înghiþite�” de o

Petronia Petrar

Toposul   naraþiunii :   romanul   bri tanic   contemporan  º i
renaºterea  locului
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ideologie totalitarã). În acelaºi timp, astfel de
experienþe ale locaþiei se aflã întotdeauna sub
semnul medierii de cãtre jocurile de limbaj ale
politicului sau ale socialului ºi prin urmare nu
sunt niciodatã libere de condiþionãri. Limbajul
creeazã locul, dar are în acelaºi timp nevoie de
un loc pentru a exista; deci, locul naraþiunii nu
are de a face doar cu locurile transpuse în lumea
ficþionalã, nici doar cu geografiile reale care dau
naºtere acesteia, ci ºi cu poziþia ocupatã de
naraþiune între ale forme de reprezentare
culturalã.

Un alt foarte interesant roman ce trateazã
acþiunea erozivã a istoriei modernitãþii asupra
locului este Cartea copiilor de A.S. Byatt. Aici,
poveºtile, obiectele de artã (materiale: ceramicã,
sculpturã, picturi) ºi natura acþioneazã toate
pentru a integra omul într-un peisaj identitar
fascinant, mitologizant, al unei inocenþe aproape
paradisiace. Primul Rãzboi Mondial însã
izbucneºte catastrofic, ºtergând graniþele locului ºi
dizolvând personajele sub presiunea conflictului
global, deteritorializant. Spre sfârºitul romanului,
unul dintre protagoniºti, artist creator de obiecte
ceramice, este salvat dintr-o groapã de noroi în
care fusese aruncat de o bombã. Fragmentul
ilustreazã magistral modul în care locul, trasat
aici ca materialitatea pãmântului ce înconjoarã
personajul din toate pãrþile, defineºte, dar ºi
distruge, rãzbunãtor, identitatea personajului: �„De
data aceasta, pe targã se gãsea un bãrbat aproape
invizibil din cauza unei armuri sau sarcofag de
lut gros, care se întãrea pe trupul lui.
Brancardierii spuserã cã fusese pur ºi simplu
înghiþit de noroi. Un obuz explodase foarte
aproape, azvârlise în aer încãrcãtura ºi rupsese
podul de scânduri. Omul respectiv purta un
pachet mare în spinare, iar când obuzul
explodase se dezechilibrase ºi fusese rãsturnat
într-o parte, în noroi, ºi înghiþit de el. (...) Aºa cã
omul încastrat în lut a fost rostogolit de pe targã
pe un pat provizoriu din spital. Dorothy cãutã
din priviri infirmierele. Toate erau foarte ocupate.
Gãsi o gãleatã ºi începu sã cureþe noroiul, care la
început se desprindea în bucãþi mari, însângerate.
Griselda o ajuta. Faþa era un chip de golem:
sanitarii îi fãcuserã gãuri pentru respiraþie ºi în
dreptul ochilor, dar pãrul rãnitului era încleiat
solid, sprâncenele lui erau omizi de noroi, iar
buzele groase erau maronii. Dorothy îl curãþa ºi îl

ºtergea.�”ii

În loc de concluzie, sã mai remarcãm doar cã
fragmentul citat mai sus devine ilustrativ ºi în alt
sens: el atrage atenþia asupra fragilitãþii locului în
lumea contemporanã ºi, implicit, asupra
fragilitãþii condiþiei subiectului, ca produs al
acestuia. Problema, este, ca de obicei, prea
complicatã pentru a putea fi epuizatã, iar recursul
la literaturã rãmâne cel mai bun mod de a o
conºtientiza.

i Edward Casey, The Fate of Place, The University of
California Press, Berkeley, 1998, p. 186.
ii Henri Lefebvre, The Production of Space, translated
by Donald Nicholson-Smith, Oxford, UK &
Cambridge, USA: Blackwell Publishers.
iii A.S. Byatt, Cartea Copiilor, traducere din limba
englezã de Virgil Stanciu, Nemira, Bucureºti, 2012, 
pp. 391-392.

Romanul �„Rãmãºiþele zilei�” (�„The Remains of
the Day�”) de Kazuo Ishiguro este unul din
romanele de referinþã ale literaturii britanice de
azi, rãsplãtit pentru valoarea sa cu premiul Man
Booker Prize in anul 1989. Motivul acestei
aprecieri este dat nu doar de forþa narativã a
autorului sãu dar ºi de temele sensibile ºi
controversate pentru cititorul britanic, ºi nu
numai, pe care romanul le supune discuþiei.
Aceste teme sunt asociate cu o serie de mutaþii
din societatea britanicã generate de declinul
aristocraþiei britanice din jurul anului 1911, ca
urmare a reducerii puterilor Camerei Lorzilor ºi a
majorãrii substanþiale a taxelor pentru terenurile
moºtenite, ceea ce a dus la o fãrâmiþare aproape
fãrã precedent a multor moºii transmise pânã
atunci din generaþie în generaþie. Un alt motiv al
bunei sale receptãri este viziunea supusã spre
dezbatere asupra controversatei politici externe
conciliatoare a Marii Britanii ca urmare a
pretenþiilor teritoriale ale Germaniei interbelice ºi
de revizuire în acest scop a tratatului de la
Versailles.

Douã dintre temele de bazã ale romanului
sunt cele legate de douã virtuþi care nu admit
niciun compromis: cea de loialitate ºi de
demnitate asociate cu Anglia însãºi, reprezentatã
prin douã instituþii sacrosante ale sale, cea a
aristocraþiei de sorginte nobiliarã ºi cea a
majordomului totalmente dedicat stãpânului sãu.
Ambele aceste teme sunt întruchipate hotãrâtor
de douã personaje importante ale romanului:
Lordul Darlington ºi majordomul sãu, d-l Stevens.
Este interesant de remarcat cã ambele virtuþi
enunþate mai sus sunt asociate, în ambele cazuri,
cu o anumitã sferã superioarã de condiþionare.
Pentru Lordul Darlington aceasta atinge
dimensiunile înalte, aproape abstracte, de patrie,
prestigiu european ºi internaþional ca fost mare
imperiu, în vreme ce pentru Mr. Stevens aceastã
sferã, mult mai restrânsã ºi mai materialã, este
cea a stãpânului ºi a conacului sãu, cea a Lordului
Darlington fiindu-i complet inaccesibilã ºi
necunoscutã.

Loialitatea pentru Lordul Darlington este cea
dimensionatã de originea sa aristocraticã, de
apartenenþã la nobilimea englezã pentru care
regula de conduitã este cea de cinste ºi
corectitudine la toate nivelurile. De aici provine ºi
modalitatea sa de abordare a problemei
Germaniei ºi, implicit, greºeala sa, deoarece el
exportã comportamentul aristocratic personal în
domeniul politicii externe unde realitatea este
situatã departe de ceea ce se poate rezolva printr-
o atitudine ºi un demers nobil, aristocratic. Astfel
în concepþia sa, pretenþiile Germaniei de
renegociere a tratatului de la Versailles din 1919
sunt cât se poate de fireºti ºi de legitime,
deoarece, dupã cum considerã el, ca de altfel ºi
Germania, tratatul nu a fost bazat pe o conduitã
de cinste ºi corectitudine, nefiind negociat direct
cu statul german de atunci, el fiind în realitate un
tratat impus de niºte forþe aliate unui inamic de
rãzboi înfrânt. 

În viziunea sa, conferinþa internaþionalã pe
care o organizeazã ºi unde ar trebui sã se discute
problemele grave ce puteau fi provocate de norii
întunecaþi care veneau dinspre teritoriul german,

este mai degrabã o reuniune princiarã, o revãrsare
de amabilitate ºi politeþe, de înþelegere totalã,
necondiþionatã, de ofertã ºi acceptare generoasã
nu o dezbatere clarã, realistã ºi viguroasã despre
perspectivele ultimative ºi dramatice ce planau
ameninþãtor deasupra Europei. Ca urmare,
cuvântul plin de pragmatism al reprezentantului
nord-american, d-l Louis, este un duº cu apã
îngheþatã care îi scoate dureros din bonomia de
pânã atunci, îi aduce la realitate ºi le aratã exact
poziþia unde se gãseau: de amatori în afacerile
internaþionale care nu sunt nicidecum de
competenþa unor gentilomi nespecialiºti. Lordul
Darlington nu este nici el menajat: el este un
gentleman englez tipic, amabil ºi cinstit, cu cele
mai bune intenþii dar ºi el este, la urma urmei,
doar un amator care nu poate înþelege, ca ºi
ceilalþi de fapt, în ce direcþie periculoasã se
îndreaptã Europa ºi lumea întreagã.

Pentru d-l Stevens, majordomul, loialitatea se
situeazã pe alte coordonate, acestea fiind legate
exclusiv de stãpânul sãu, lordul Darlington, de
atitudinea ºi dorinþele sale. Pentru el, a fi loial
înseamnã a te supune ordinelor primite de la
stãpân fãrã a contesta sau a protesta, fãrã a pune
întrebãri suplimentare, chiar dacã acestea
contravin principiilor ºi gândurilor tale, stãrii tale
sufleteºti. Douã din scenele din roman sunt
definitorii în aceastã perspectivã. Prima este scena
conferinþei organizate de lordul Darlington mai
sus amintitã. Pentru d-l Stevens ea se desfãºoarã
în condiþii dramatice pentru persoana sa: tatãl sãu
tocmai fusese victima unui atac vascular cerebral
grav. Atitudinea adoptatã în acest context de d-l
Stevens este, cum era de aºteptat, de loialitate
coborâtã aproape la dimensiuni inumane; ceea ce
primeazã este desfãºurarea fãrã cusur a
conferinþei stãpânului, unde simte el cã prezenþa
sa este esenþialã, chiar dacã viaþa tatãlui sãu
atârnã de un fir foarte subþire de aþã. Ceea ce

Adrian Radu

Despre  loial i tate   º i   demnitate   în
romanul   �„Rãmãºiþe le   z i le i�”   

de   Kazuo  Ishiguro
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existã acum este doar condiþia sa de
majordom, cea de fiu fiind suprimatã în
totalitate.

A doua scenã este cea în care lordul
Darlington, devenit purtãtorul idealurilor ariane a
Germaniei �„nedreptãþite�”, a politicii sale de
anihilare a rasei iudaice, îi cere lui Stevens sã
concedieze douã fete în casã, recent angajate doar
pe considerentul cã erau de origine iudaicã. Deºi,
la auzul ordinului stãpânului, Stevens pare
surprins preþ de câteva secunde, el este hotãrât sã
ducã la îndeplinire porunca stãpânului, chiar dacã
cele douã fete sunt deosebit de harnice ºi chiar în
ciuda insistenþelor ºi ameninþãrilor cu demisia a
d-rei Kenton, menajera conacului. Argumentul sãu
este de respectare a datoriei fundamentale a
servitorului perfect loial: de a nu avea sentimente,
puncte de slãbiciune sau pãreri personale. Ca ºi în
scena de mai sus, Stevens majordomul primeazã
în detrimentul lui Stevens omul. 

Din cele expuse mai sus, devine evident cã
majordomul Stevens este o maºinã perfectã, un
robot cu trãsãturi androide, fãcut din oþel
inoxidabil, construit doar sã ducã la îndeplinire
ordinele primite, un mecanism perfect, fãrã nici
un fel de rãmãºiþã umanã.

A doua temã ce-ºi aflã un loc apare în acest
roman este cea a demnitãþii asociatã cu precãdere
cu acelaºi personaj, d-l Stevens, în cazul cãruia
loialitatea ºi demnitatea merg mânã în mânã, se
condiþioneazã reciproc ºi se asociazã perfect
funcþiei de majordom. Pentru Stevens demnitatea
capãtã reverberaþii identitare, fiind cea care îi
determinã întregul comportament. Dar acest
comportament demn ajunge la dimensiuni
aproape destructive pentru el, afectându-i serios
viaþa personalã. Prin menþinerea demnitãþii la
aceste dimensiuni periculoase, prin oprimarea
oricãror manifestãri emoþionale vãzute doar ca
momente de slãbiciune omeneascã, Stevens îºi

pierde orice caracteristicã umanã supunându-se cu
stoicism anihilãrii personale, ajungând un fel de
fiinþã aproape negânditoare. Pentru el sã pui în
camerã niºte flori în glastrã este un lucru perfect
inutil iar lectura unui roman de dragoste se face
doar cu scopul îmbogãþirii limbajului. Iar oferirea
unei mâini întinse unui tatã bãtrân ºi bolnav se
face doar pe linie profesionalã da la angajator la
angajat, nicidecum de la fiu la pãrinte.

Dar cea mai mare pierdere pe care ºi-o
administreazã d-l Stevens este de-a stabili o relaþie
cu d-ra Kenton, de a o accepta nu numai ca
subordonat dar ºi ca o prezenþã femininã în viaþa
sa. Profesiunea de majordom nu este compatibilã
cu relaþiile sentimentale, aºa cum îi avertizeazã el
pe angajaþii lordului Darlington. Orice manifestare
emoþionalã ar aduce prejudicii profesiunii sale ºi
implicit exercitãrii datoriei de loialitate faþã de
stãpân. Iar d-ra Kenton trebuie sã se supunã ºi ea
acestei concepþii. Prin urmare, pierderea sa ca
posibil partener de viaþã nu este surprinzãtoare
pentru cititor, mai neaºteptatã este pierderea sa ca
profesionist în conacul Darlington, neaºteptatã
doar din punctul de vedere al lui Stevens dar nu
ºi al cititorului sau al d-rei Kenton însãºi, pentru
care anihilarea componentei umane atrage dupã
sine anihilarea componentei profesionale. De
altfel întregul roman, asociat motivului cãutãrii,
are o finalitate lãsatã neclarã de autor: Stevens are
dori ca odatã regãsitã, d-ra Kenton sã revinã în
viaþa sa ca om sau, aºa cum susþine el cu
convingere, ca angajatã.

Romanul lui Kazuo Ishiguro este un roman
care pune în faþa cititorului o serie de provocãri ºi
necesitãþi de luãri ulterioare de atitudine �– doar
douã dintre ele fãcând scopul acestui articol �– este
un roman solicitant, un roman al inefabilului, al
lipsei de comunicãri adevãrate, blocate iremediabil
de principii de neclintit, aproape dogmatice. La
conferinþa lordului Darlingon lucrurilor nu li se
spune pe nume, se rostesc doar cuvântãri de un

cavalerism naiv ºi anacronic cu furtuna ce se
pregãteºte; d-l Stevens ºi d-ra Kenton îºi vorbesc
exclusiv în cadrul funcþiei lor în casa lordului
Darlington, conþinutul a ceea ce-si spun fiind de-a
dreptul enervant pentru cititor care aproape simte
imboldul de a-i scutura pentru a-i face sã dea
drumul la cele nespuse. �„Rãmãºiþele zilei�” este un
roman al pierderii unui tip de Anglie, cea
tradiþionalã, al pierderii laturii umane datoritã
unor principii pãstrate ºi aplicate cu încãpãþânare.
Ceea ce rãmâne din lunga zi narativã când toate
acestea se întâmplã sunt doar câteva rãmãºiþe
despre care nu se ºtie dacã, sau în ce mãsurã, ar
mai putea servi la ceva.

Kazuo Ishiguro
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Romanul Transmission (New York: Penguin
Group, 2004) al scriitorului britanic Hari Kunzru,
apãrut ºi la noi sub titlul Virusul, la editura
Polirom, în traducerea excelentã a lui Rareº
Moldovan în 2005, surprinde fenomenul deja
consacrat al emergenþei unor identitãþi de tip
liminal, hibrid, poziþionate incert la graniþa dintre
existenþa spectral-digitalã ºi cea material-carnalã, în
contextul efectelor ambivalente ale globalizãrii -
eliminarea barierelor din calea circulaþiei
mãrfurilor, capitalului, tehnologiei ºi informaþiei -
despre care vorbeºte Joseph Stiglitz în cartea sa
din 2002 (Globalisation and Its Discontents, New
York: W. W. Norton & Co.). Pe fondul acestui
sistem comercial global, �“migratorii�” din romanele
lui Kunzru - genii supracalificate, efectiv
strãmutate din cultura lor de origine ºi
transplantate pe tãrâmul tuturor posibilitãþilor,
America - suferã un proces de (auto)monstrificare.
Dacã în studiile antropologice ale lui Rosemary
Garland Thomas sau Susan Stewart, enfreakment
este termenul care defineºte proiecþia culturalã
brodatã în jurul indivizilor care depãºesc definiþiile
normative ale identitãþii (de genul marginalizãrii
persoanelor care sparg tiparele etnice ale unui corp
social invadat din afarã de elemente extrinseci
considerate a fi poluante), protagoniºtii romanelor
lui Kunzru îºi asumã acest proces, utilizându-l la
modul destabilizator, subversiv ºi amplificând
pânã la limite catastrofale zgomotul, bruiajul care
blocheazã maºinãria capitalistã globalã,
ameninþând sã o scufunde în haos.

Deziluzionat de relegarea sa la marginile
invizibilitãþii într-o Americã (�“Amrika�”) devenitã
spaþiu ostil de rezidenþã al indianului non-rezident
în romanul Transmission, Arjun Mehta,
specialistul IT literalmente aservit unei companii
californiene, refuzã încarcerarea sa într-o
suprastructurã molarã, masificantã ºi opteazã
pentru o volatilizare identitarã de genul devenirii
moleculare despre care vorbesc Deleuze ºi Guattari
în Anti-Oedipus. Capitalism and Schizophrenia
(1984). Pentru Mehta, identitatea nu înseamnã
încorporare în trupul social masiv ºi aneantizator
al Americii, ci se construieºte perpetuu, pe pragul
dintre lumile reale ºi virtuale pe care procesul de
cibernetizare l-a fluidizat la modul extrem.
Asemeni mohajir-ilor sau nomazilor din opera lui
Rushdie, care sunt permanent transportaþi peste
frontierele dintre est ºi vest, migratorii lui Kunzru
refuzã izolarea ºi plasarea în cadre identitare
monolitice, imuabile ºi adoptã translarea,
transferul, translocarea - transmisia - ca alternativã
fluidã, molecularã la includerea lor în structurile
dezumanizante ale capitalismului global. La
trecerea pragulului dintre India natalã (cu tot
�“bagajul�” sãu de spiritualitate, magie ºi superstiþie)
- ºi America, dintre spaþiul cvasi-agrestic, al
�“exterioritãþii sãlbatice�” (pentru a-l cita pe Andrew
Gibson, din Towards a Postmodern Theory of
Narrative, 1996) ºi spaþiul non-apartenenþei ºi
consumerismului vorace, protagonistul lui Kunzru
respinge imobilizarea, fixarea într-o identitate
hibridã, staticã ºi cautã mijloace de evaziune, rute
de exfiltraþie din malaxorul identitar al melting-
pot-ului american, optând pentru o liberã circulaþie
în afara fantelor prestabilite de identitate. Într-
adevãr, dacã ar fi sã recurgem la distincþia operatã
de Levi-Strauss în Tristes Tropiques (1955) între
strategiile antropo-emice ale societãþilor moderne,
care tind sã expulzeze indivizii poluanþi din trupul

social, ºi strategiile antropo-fagice ale societãþilor
primitive, care absorb, asimileazã strãinii, America
ºi practicile sale consumeriste se încadreazã
paradoxal - cel puþin in cazul lui Arjun Mehta - în
cea de a doua categorie. Apetitul devorator al
Americii (spaþiu de destinaþie predilect al exodului
de creiere) riscã sã îl înglobeze pe Arjun Mehta
pânã la a-i oblitera rãdãcinile ºi a-i reteza evoluþia
viitoare. În lumina distincþiei operate de Caroline
Walker Bynum (Metamorphosis and Identity,
2001) între hibriditate (agregat static) ºi
metamorfozã (traiect fluid) ca procese
fundamental diferite de construcþie identitarã,
Mehta recurge la �“automorfozã�” sau o re-
programare a sinelui, la o cartografiere procesualã,
dinamicã a identitãþii (identitãþilor) sale în spaþiul
paratactic al noilor tehnologii. Transmission
confirmã lichefierea progresivã pe care Zygmunt
Bauman o considerã a fi fenomenul caracteristic al
modernitãþii târzii (Liquid Modernity, 2001). În
contrast cu structurile imobile ale modernitãþii
�“solide�” (cu constructele sale identitare rigide, fixe,
îngheþate în cadrul unor frontiere materiale mai
mult sau mai puþin vizibile), graniþele �“lichide�”,
permeabile ale lumii reticulare globalizate permit o
reconfigurare permanentã, flexibilã a identitãþii,
care devine multiplã ºi mobilã. Extraodinara
dinamicitate a fluidelor despre care vorbeºte
Bauman devine ºi în romanul lui Kunzru o
metaforã a sinelui peripatetic, migrator, nomad,
care, pânã la urmã, ne caracterizeazã pe noi toþi,
ca cetãþeni ai epocii cibernetizate ºi ai satului
global.

Noua configuraþie a lumii, în cyberage, ca
zonã sau conglomerat heterotopic al universurilor
reale ºi virtuale, în care graniþele dintre cotidian ºi
Second Life pot suferi un proces de implozie,
declanºând o gamã largã de fenomene mai mult
sau mai puþin catastrofice, apare în romanul lui
Katz sub forma noii republici sau noului imperiu
al Internet-ului, care serveºte simultan ca plasã de
siguranþã a unor identitãþi alternative de tip
�“avatar�” sau �“username�” ºi ca spaþiu public al
experienþei comunitare (downloading, chat,
socializare virtualã) ºi afirmare a tehno-elitelor
emergente. Atacurile virale la care recurge Mehta
în textul Kunzru, în semn de protest împotriva
marginalizãrii sale, demonstreazã pericolele
inerente în procesul de negociere al graniþelor
dintre cele douã sfere, publicã ºi privatã, sau realã
ºi virtualã. În Transmission, asemeni efectului-
fluture din teoria haosului, crearea de cãtre Mehta
a unui virus (LeelaServer) dupã chipul ºi
asemãnarea unei starlete de la Bollywood, Leela
Zahir, provoacã distrugere în masã ºi confuzie pe
continente întregi, semnalând fragilitatea
structurilor aparent solide ºi a frontierelor menite
sã separe ºi sã divizeze identitãþile prin excelenþã
multiple ºi mobile ale noului mileniu. Leela ºi
voleiul sãu de avatare care prolifereazã ºi
destabilizeazã status quo-ul, declanºând o isterie în
masã ºi raiduri de magnitudine internaþionalã ale
forþelor poliþieneºti, îºi atinge, în cele din urmã,
scopul ºi volatilizeazã bogãþia puterilor
corporative, care, conform situaþiei expuse în
roman, blocheazã libertatea ºi accesibilitatea
resurselor. Într-o imersiune aproape de neînchipuit
a virtualului în lumea realã, Guy Swift, capitalistul
care se opune viselor de auto-realizare ale lui
Arjun Mehta în Lumea Nouã, devine pradã
distorsiunii informaþionale ºi umilinþei totale, în

timp ce atât Arjun, cât ºi Leela, actriþa indiana
dispãrutã misterios de pe platoul sãu scoþian de
filmare, populeazã fluid vastitatea lumii,
schimbându-ºi mereu identitãþile ºi reproiectându-
se la nesfârºit - asemeni personajului din Ruºinea
lui Rushdie, Sufyia Zinobia Ryder, care se
metamorfozeazã violent într-o �“himerã, o fantezie
colectivã a unui popor oprimat, un coºmar nãscut
din furia sa�”. Consider cã aici este punctul de
greutate ale romanului lui Kunzru: pe de o parte,
semnalarea faptului cã practicile de alienare socialã
ºi enfreakment, monstrificare a celuilalt, pot
genera o mutaþie a anormalului ºi marginalului -
computer geeks, în acest caz - în noile elite
tehnologice ale prezentului ºi viitorului, ºi pe de
altã parte, dez-vãluirea zonei de interfaþã a
universurilor reale ºi virtuale ca spaþiu prin
definiþie al pulverizãrii oricãror bariere,
demonstrând în acelaºi timp pericolele implicite ºi
consecinþele potenþial devastatoare ale acestui mod
�“asindetic�” sau paratactic de fiinþare.

Cedând idealului de �“omnipotenþã ºi
omniscienþã�” la care face trimitere Freud în
Civilisation and Its Discontents (1921), umanitatea
a persistat în hybris-ul cãutãrii unei condiþii cvasi-
divine de supremaþie, recurgând la tehnologie ca
supliment protetic al insuficientei sau defectuoasei
sale biologii, forjând alianþe �“nenaturale�” cu
accesorii artificiale ºi transgresând limitele înspre o
configurare �“post-umanã�” a umanului. �“Greyday,�”
atacul viral global care paralizeazã orice activitate
umanã în romanul lui Hari Kunzru, aratã cât de
departe a progresat omul pe calea auto-asumatã a
�“îndumnezeirii�” la care se referã Freud în eseul
mai sus menþionat ºi cât de ambivalentã, pânã la a
fi auto-distructivã, a fost relaþia omului cu
tehnologia. Sub impactul tehnologiei, civilizaþia
umanã a progresat, fãrã îndoialã, dar translarea
înspre o condiþie trans-umanã sau post-umanã a
expus-o la atacul aceloraºi tehnologii pe care ea le-
a generat, încapsulând, în mare mãsurã, angoasele
create de globalizare în era cibernetizãrii. 

Carmen-Veronica Borbély

Globalizarea  º i   angoasele   sale   în   proza  lui   
Hari   Kunzru

Hari Kunzru
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Romanul lui Will Self, Cartea lui Dave (2003),
s-a nãscut din conjuncþia fantezistã a unor ipoteze
improbabile. Într-un text din The Guardian, Self
explica geneza romanului astfel: �„cum ar fi dacã
un taximetrist londonez ar scrie o diatribã
împotriva lumii contemporane ºi apoi ar îngropa-
o (din motive personale nebuneºti) undeva pe un
teren mai înalt în zona Londrei. Dacã Londra ar
fi apoi inundatã ºi civilizaþia distrusã? ªi cum ar
fi dacã, la mai multe secole dupã aceea, ieremiada
taximetristului ar fi dezgropatã ºi ar deveni
fundaþia unei viitoare religii?�” Discontinuitatea
temporalã ºi factura romanului �– aceea de a
juxtapune douã naraþiuni, una din �„trecutul
recent�” ºi una din �„viitorul îndepãrtat�” �– îi permit
lui Self sã ofere, aºa cum mãrturiseºte, o satirã la
adresa �„religiilor revelate�”, dar ºi sã parcurgã,
tocmai prin intervalul absent de timp ºi istorie, o
reflecþie asupra procesului de imaginare ºi re-
compunere a trecutului, a spaþiilor, hãrþilor ºi
teritoriilor geografice, mentale ºi ideologice ale
acestuia. În faþa petei albe a unui timp de
nerecuperat, ºi pe harta unei Anglii devenitã
arhipelag, Self recurge nu doar la artificiile
genului fantasy sau ale satirei, nu planeazã doar
asupra prezentului furios al unei Londre de
început de secol XXI, ci preia din trecutul religios
mai îndepãrtat resorturile care transformã
scriitura dementã a taximetristului Dave Rudman
într-o nouã Biblie. Distanþa temporalã, aura care
provine din aceasta, neînþelegerea ºi
instituþionalizarea sunt ingredientele care
transformã euhemeric �„Cartea lui Dave�” într-una
�„Dävin�”-ã, ºi în instrumentul unei noi-dar-vechi
opresiuni. Desigur, una dintre reflecþiile acide ale
acestui joc temporal e tocmai cliºeul
atemporalitãþii: trecutul se repetã, ºi repetiþia se
recunoaºte.

Efectul total al romanului provine aºadar din
recunoaºterea de cãtre cititorul de acum a
discontinuitãþilor provocate de nenumãrate derive
ºi alunecãri, începând de la cele minore ºi
amuzante de limbaj: întregul vocabular al taxi-ului
e mulat asupra lumii întregi, astfel încât �„lampa
de ceaþã�” e, la cinci secole dupã Dave (A.D.),
numele soarelui, �„tariful�” desemneazã acum o
porþiune de opt ore din zi, �„the driver�” (ºoferul) e
sacerdotul, ºi aºa mai departe. Pornind de la acest
mecanism al urmei ºi deviaþiei, ºi evoluând în
cercuri concentrice tot mai largi, romanul re-
construieºte viitorul îndepãrtat ca pe un nou Ev
Mediu înflorind precar pe urmele strãvechi ale
unei civilizaþii aproape cu desãvârºire uitate,
neînþelese, însã bogat interpretate.

Miza romanului mi se pare astfel nu doar
satiricã, ci ºi hermeneuticã: centrul ei e urmãrirea
acestui proces de re-interpretare a lumii în cazul
unei istoricitãþi lacunare, fracturate. În aceastã
fantezie a istoriei recompuse, unul din punctele
critice, asupra cãruia Self insistã, este acela al
confuziei anvergurii: istoria personalã, atunci când
este luatã drept exemplarã prin ceea ce Bloom ar
numi �„misreading�”, o �„rea citire�”, se amplificã ºi
devine model social; de pildã, familia despãrþitã a
lui Dave Rudman devine scheletul organizãrii
comunitãþii în lungul unei falii între sexe care
ritmeazã ritualic întreaga viaþã socialã a �„tribului�”
din viitor. Apocalipsa, numitã aici, amuzant,
momentul �„MadeinChina�”, dupã multitudinea de
fragmente de plastic purtând marca �„facerii�”, ºi
asociatã aºadar unei �„geneze�”, e urmatã de o re-
primitivizare ºi de o re-tribalizare, idee constantã
în imaginarul post-apocaliptic al culturii populare.

Însã acest �„re�” nu e vizibil decât celui care e în
posesia ambelor naraþiuni. În lumea anului 520
dupã Dave, totul �– în afara unor urme extrem de
neclare, a miturilor-zvonuri, care în mod ironic se
dovedesc mai adevãrate decât s-ar putea crede �– 
s-a dezvoltat nu de la zero ci de la Cartea lui
Dave. Cartea, în mare mãsurã absentã din textul
romanului, aºa cum de altfel e ºi firesc, conþine

�„ºtiinþa�”, �„the Knowledge�”, litania mnemonicã a
strãzilor Londrei pe care trebuie sã o cunoascã
orice taximetrist din partea locului, ºi comentariul
�„revelat�”, �„inspirat�” al lui Dave asupra propriei
vieþii. Astfel cartea îndeplineºte condiþia de
�„biblie�”, construitã fiind pe echilibrul dintre
�„lege�” ºi �„interpretare�”.

E de înþeles cã pentru Self, un scriitor fascinat
de memoria ºi geografia realã ºi culturalã a
locurilor, a oraºelor, ºi mai ales a Londrei,
�„ºtiinþa�” taximetriºtilor, devenitã text ceremonial,
sacru, oferã ºansa unei extraordinare cartografieri
pe mai multe paliere. La un prim nivel, pe baza
acestei mnemonici liturgice, fosta Londrã e
reconstruitã real ºi monumental, în reperele ei

esenþiale (Turnul, Ochiul Londrei, Catedrala Sf.
Paul) undeva în nord, dincolo de marginea
hãrþilor oferite la începutul cãrþii, care prezintã
�„arhipelagul Ing�”, fosta England, acum împuþinatã
ºi ciuntitã. �„New London�” e astfel o nouã
�„recapitulare�” (termenul lui Self despre
construcþia arhitecturalã a Londrei actuale) a unui
oraº multi-stratificat, palimpsestic, dispãrut. �„Nú
Lundun�” e himera mental-spiritualã a aceluiaºi
loc, o imagine a unui non-spaþiu paradisiac viitor
în care credincioºii vor fi reuniþi cu Dave, pe
modelul Noului Ierusalim. �„Încãtrãu, ºefu�’?�” se
salutã locuitorii insulei Ham (restul, urma,
reziduul fostului Hampstead londonez), cu
întrebarea primã a taximetristului. �„Cãtrã Noa
Londrã�” e rãspunsul (nou) care le e ºi principiu al
speranþei ºi sprijin �„teo-logic�” credincioºilor lui
Dave.

În relaþie cu �„Cartea lui Dave�”, o bunã parte
din roman apare ca text/comentariu apocrif ºi
eretic; el spune, �„pe lângã�”, �„în marginea�” ºi
�„împotriva�” ortodoxiei Dävinantiste, o altã
poveste, cealaltã poveste. Capitolele despre
�„trecutul recent�” (o perioadã care se întinde
episodic, tot lacunar, din 1987 pânã în 2003), cele
care re-construiesc momente din viaþa lui Dave
Rudman, readuc �„Cartea�” înapoi în istoria
personalã, cea mai încãrcatã emoþional, ºi
oarecum cea mai �„adevãratã�”. Gândul implicit,
oarecum amar, al lui Self aici, dincolo de
detaºarea sardonicã ºi de raza de bãtaie a satirei,
e cã un nucleu personal, o istorie intimã ºi
intensã va fi persistat, va fi persistând în toate
Cãrþile cu majusculã, acoperit de straturile relelor
sau doar ale greºitelor citiri. E ºi punctul cel mai
luminos, de altfel, dintr-un roman care
contrapune unui prezent haotic, nevrotic ºi
neaºezat un trecut viitor mai degrabã sumbru.
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