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Conceput ca un conglomerat epic (Zaciu 1986: 4) romanul expune în partea sa 

epistolară caracterul convenției combinatorice a textului. Un aspect al numeroaselor 

teorii despre ludic este că jocul nu se poate întotdeauna asocia cu misterul, ci 

dimpotrivă este spectacular, scenic, prodigios, teatral, vizibil, implicând 

relaționalitate, așa cum este și construcția ficțiunii postmoderne. Într-un articol din 

anii ‘70 Italo Calvino afirma că forma primitivă a narațiunii implică interacțiune 

combinatorie de natură ludică (Calvino 1970: 93). Fără îndoială, textul postmodern 

este un construct care își conține la vedere propriul proces de facere, invitându-și 

cititorul să participe la acest joc al ascunderii și al dezvăluirii. Noțiunea de 

extravaganță este pertinentă întrucât romanul este un model de o exagerare dusă la 

extrem a funcțiilor textuale. Cea mai valoroasă și mai consistentă dimensiune a 

viziunii despre ludic a lui Jacques Ehrmann este relația articulativă, interactivă care 

se stabilește între jucători, între jucători și joc, între joc și lume (Ehrmann 1968: 41). 

Această mișcare articulatorie este esențială în analiza noastră. Subiectivitatea acestei 

noțiuni poate fi exploatată, deși există cercetători care o exclud (Gadamer) privind 

jocul independent de jucător. Dar, potrivit lui Warren Motte această idee este ușor de 

combătut căci jocul, afirmă el, poate apărea doar în cadrul unei economii articulative 

în care capătă semnificație (Motte 1995: 75)2. 

Orice text este un joc, orice text este făcut să își seducă cititorul, orice act 

literar este bazat pe o serie de alegeri care sunt de natură combinatorie. Prin doza de 

exagerare, prin structura aparentă, expusă cu ostentație, romancierul definește și 

ilustrează geometria spunerii poveștii din ipostaza de constructor, dar și oferă 

posibilitatea reexplorării genului epistolar, necesar în analiza istoriei ca proces 

(Edwards 2015: 142). Dacă potrivit lui Paul Ricoeur istoria seamănă perfect cu 

literatura, întrucât refigurează experiența umană, discursul istoric fiind ficțiune, 

poveste a conștiinței mediatoare, cunoașterea istorică este ficțiune și realitate, iar 

proza literară își pierde istoricitatea prin statutul proteic al timpului narativ. Unele 

secvențe sunt hipertrofiate, iar altele, comprimate. Așadar, perspectiva din care 

privim personajele istorice este o figură de stil, o hiperbolă, le evaluăm în funcție de 

1 Comunicare susținută în cadrul simpozionului național Memorialistica românească: între 

documentul istoric şi obiectul estetic, Iași, 22–23 iunie 2017. 
 Universitatea din Bucureşti. 
2 “Play can occur only in an articulative economy [...] and this is only through that economy, I 

think, that play assumes meaning and signifies in the world”. 
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simpatia sau antipatia cu care au fost tratate. Scrisorile către profesorul Valedulcean 

sunt pretext de reflecție asupra discursului istoric:  

 
...Citesc acum o carte despre complotul împotriva lui Hitler, de la 20 iulie, 

1944. Ei bine, știți dumneavoastră cum îl chema pe șeful serviciului de protecție a 

Führerului? Rattenhuber! Oberführer-ul S S Rattenhuber! [...]. Despre ce înseamnă 

Huber l-am întrebat pe un sas, Cristian de lângă Brașov, un tip spelb care e în același 

pluton cu mine, dar n-a reușit să mă lămurească prea bine. Pentru mine însă e clar: 

paznicul șobolanului care se credea lup (buncărul de la Rastenburg se numea „vizuina 

lupului”) purta numele Rattenhuber! Omul, numele și povestea zilei de 20 iulie 1944 

mi se par concentrate în această informație lipsită de importanță pentru istoricii 

normali ca dumneavoastră. Mai rămânea de găsit și obiectul care să întregească 

imaginea istorică a acelei zile. Tot plimbându-mă cu camionul încărcat cu pământ, hâț 

încolo, hâț încoace, am găsit și obiectul care sintetiza cel mai bine situația. Îl aveam 

lângă mine, era vorba de Ecluză (Nedelciu 2005: 73).  

 

Ca formă a narațiunii confesive, jocul epistolar reflectă din plin gustul 

experimentului, fapt ce presupune o dublă relație de vigilență, atât cu literatura, cât 

și cu realitatea. Caracterul artificial al discursului istoric este permanent denunțat: 

  
Eu respect pozițiile esențiale privitoare la cinstea istoricului și la loialitatea lui 

față de fapte și documente. Știu că indignarea sau admirația pot să apară în orice 

descriere de fapte istorice, dar că ele nu trebuie să țină niciodată loc de explicație, dar 

dacă totuși facem loc indignării și admirației, de ce am ezita să facem loc și ironiei, 

burlescului, celorlalte sentimente care pot apărea în timpul descrierii? Gândiți-vă 

puțin la colinde, domnule profesor! Ce fel de istorie este aceea din textul colindelor 

decât una exactă și sentimentală. [...] și însoțită de umor, de ironie, de admirație, de 

indignare,  înscenată, jucată, cântată etc. [...] În felul acesta spuneam eu atunci că și 

istoria are dreptul să fie dionisiacă. Dar m-ați ironizat și mi-ați spus că n-am șanse să 

devin student la istorie cu teorii de genul ăsta. Cine știe? (Nedelciu 2005: 141). 

  

În partea epistolară a romanului este evident caracterul convenției 

combinatorice a textului. În jurul scrisorilor se încheagă ficțiunea. Ele sunt liant 

narativ suplinind golurile biografice sau multiplicând perspectiva. Tema multora 

dintre scrisorile lui Zare către profesorul Valedulcean își are originea într-un joc ce 

pare că ține de hazard:  

  
Zare, care nu împlinise 12 ani, juca pâinile cu colegul său de bancă și chicotea 

fiindcă tocmai ghicise un număr, era în avans. [...] Acum Zare scrie cifra patru și se 

străduiește să-l scrie pe șase. Mușu privește încruntat spre mâinile lui Zare. [...] în tot 

acest timp, în mintea unuia dintre acești copii, a celui care se juca în loc să asculte, 

germenii unei seducătoare teorii încolțea (Nedelciu 2005: 27). 

  

Uneori scrisorile compensează memoria fragmentară:  

 
Stimate d-le profesor, probabil vă mai amintiți în ce fel am făcut cândva 

cunoștință [...] și cum de multe ori după aceea am stat de vorbă despre drăgălașele 

obiecte găsite de dumneavoastră în tumulul de la Valea Oilor. Vreau să spun că 

întrebarea pe care ne-o puneam noi atunci (de ce armele și de ce podoabele sunt 
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întotdeauna cele care dăinuie după moartea soldatului) m-a frământat în continuare 

(Nedelciu 2005: 22). 

 

Scrisorile lui Zare Popescu capătă deseori tentă ludică și la nivelul limbajului, 

activând oralitatea și susținând calitatea hibridă a romanului care prinde la o 

categorie de public largă: 

  
În lupta mea cu dumneavoastră (luptă de idei, desigur) voi folosi de data 

aceasta metoda desantului, oferindu-vă câteva exemple de nume proprii care au 

devenit nume comune (exemple extrase dintr-o carte a academicianului Al. Graur): 

[...] „anteriul lui Arvinte”; „are Chira socoteală”; „sistem Clayton model nea 

Gheorghe”; „vrei, nu vrei bea Grigore-aghiazmă”; „a nimerit-o ca Ieremia cu oiștea-n 

gard”, „hop și eu cu țața Lina”; „tronc Marițo”; [...] Când îmi veți explica în mod 

coerent de ce se ridică monumente în memoria soldatului necunoscut sau de către cine 

rămâne el necunoscut, atunci vă voi spune și eu de ce cred că mă cheamă Popescu 

(Nedelciu 2005: 53).  

  

Teoria despre ludic a lui Emil Benveniste se distinge prin utilitatea pe care i-o 

atribuie jocului (Benveniste, 1947: 161–167)3. Funcția sa compensatorie coincide cu 

aceea propusă de Freud, potrivit căreia imaginația adultului, care înlocuiește jocul 

copilăresc, ar avea drept scop să corecteze o realitate imperfectă. Evident că funcția 

compensatorie este o forță motrice a jocului atât pentru copil cât și pentru adult, idee 

reluată douăzeci de mai târziu de către Jaques Henriot și Jacques Ehrmann care 

avansează ideea de zonă de articulare ca spațiu al ludicului, un spațiu rezervat mie, 

cititorului, în care să intervin. Un dialog suspendat construiește un spațiu de 

tranziție, marginal, sau chiar liminal4. Întrebările puse de Zare în scrisori sunt 

deseori retorice sau nu primesc răspuns:  

 
În gospodăria țărănească veche anexele se numeau acareturi (iarăși cuvânt 

turcesc la origine!) și nu cred că poate fi imaginat un studiu serios al civilizației 

populare românești în care relația dintre util și estetic înglobată în aceste obiecte să fie 

3 „La conscience est condamnée à tâtonner douleureusement dans un réel qu′elle ne peut pas vivre 

d′emblée ni assumer complètement. Pour se réaliser selon sa tendance la plus proffonde, la conscience 

doit s′irréaliser selon l′univers. Voila où le jeu intervient”.  
4 Cercetătorii fac distincție între cei doi termeni: „Munca aparține planului liminal, iar jocul celui 

liminoid, ambele fiind categorii ludice, iar diferențele dintre ele nu rezidă în gradul lor de seriozitate, ci 

în gradul lor de libertate. În concepția lui Mihai Spăriosu, liminalitatea este locul spre care literatura 

pare să se întoarcă după ce a epuizat agonicul, principiul antinomiei, beligeranței (Schopenhauer, 

Nietzsche), pentru a găsi spiritul împăcat, irenicul (gr. ειρίνη). Principiul ludic-irenic presupune a 

merge dincolo de forță și rezistență. Deși argumentul lui Schopenhauer este că existența unei lumi non-

antagonice este imposibil de demonstrat (o linie de forță a filosofiei sale fiind αταραξία (detașarea), 

Mihai Spăriosu propune o atitudine paradoxală: să acționăm ca și cum această lume ar exista. O cale de 

a intui această lume este aceea oferită de literatură, văzută ca instanță producătoare de lumi liminale. 

Discursul literar, prin urmare, ar fi unul liminal, și nu marginal, fiindcă permite accesul spre lumi 

alternative. Caracterul liminal al literaturii derivă din natura ei ludică, întrucât jocul este spațiu și timp 

liminal par excellence. Uneori cititorul învață să discearnă manipularea ludică postmodernă sub 

candoarea trucată a melodramei” apud Adrian Oțoiu, Trafic de frontieră. Proza generației ′80. Strategii 

transgresive, Pitești, Editura Paralela 45, 2000, p. 179. 

307



ignorată. [...]. Da, da, dar acareturile lor, chioșcul ăla de ședințe?... (Nedelciu 2005: 

36).  

 

Expeditorii scrisorilor sunt uneori pur episodici, introduși în text prin interpolarea 

altor tipuri de discurs:  

 
Răsfoiești câteva cărți [...]. Într-una dintre ele găsești o scrisoare. E adresată de 

bătrân fiului său. E vorba de cel mare, desigur, cel care acum e economist într-o uzină 

din Vâlcea. Plicul e ștampilat, deci a făcut drumul până la destinatar și, în neștiute 

împrejurări, a fost din nou adus aici. Memorezi mai întâi adresa de pe plic. Apoi 

citești: „Dragă Floreo... Eu printre altele te îndemn să mai trimiți câte o carte poștală 

când și când pentru liniștea maicătei și totodată spre satisfacția mea că am un fecior 

care-și stimează părinții. Cu drag, Popescu” (Nedelciu 2005: 2013).  

 

Este scrisoarea învățătorului Popescu către fiul său, Florea, pe care însă nu l-a 

recunoscut niciodată, tatăl lui Zare Popescu, după cum aflăm din Raportul complet 

al „comisiei Gelu Popescu” (Idem, p. 214). 

Autorii scrisorilor rămân simple ființe de hârtie deoarece, cu cât sursele de 

informație se multiplică, cu atât identitatea lor se fragilizează, fapt evident și într-o 

altă linie epistolară a romanului ce stabilește relația între Ana și Zare. La un moment 

dat, scrisorile ei nu mai au adresă de destinație:  

 
Zare! Uite, am o scrisoare pentru tine și n-am cui să-i trimit. Adică n-am unde. 

Am luat, după cum vezi, o foaie și am rupt-o în două părți și o scriu cu două aceleași 

texte: scrie-mi unde să te caut cu scrisori!!! [...] Hai, trimite-mi o carte poștală și lasă-

mă să-ți trimit scrisoarea dacă ți-am destinat-o deja ție (Nedelciu 2005: 124). 

 

Destinatarii improbabili, ostili, retractili sau absenți, fac ca mesajele să circule 

în gol, fără a-și atinge ținta. Prin scrisorile necitite sau deturnate, dialogul rămâne o 

virtualitate neconsumată, discursurile rămân paralele, se întâlnesc la infinit (Oțoiu 

2000: 158). Astfel de secvențe au caracter polemic, situându-se la antipodul 

narațiunii omnisciente, iar în cazul multiplelor linii epistolare, se introduce o 

perspectivă dialogică în roman, în termenii lui Bahtin, cu rol de a relativiza punctele 

de vedere și de a descentra narațiunea, alimentând ambiguitatea și validând statutul 

ontologic incert atât al realității, cât și al universului ficțional.  

 

Bibliografie 

 
Benveniste 1947: Emile Benveniste, [Le jeu comme structure] in Deucalion, « Cahiers de 

Philosophie ». 

Edwards 2015: Brian Edwards, Theories of Play and Postmodern Fiction, New York – 

London, Routledge, Taylor and Francis Group.  

Calvino 1970: Italo Calvino, [Notes toward a Definition of the Narrative Form as a 

Combinative Process], trans. Bruce Merry, Twentieth Century Studies 3. 

Ehrmann (1968), 1971: Jacques Ehrmann, ed., Game, Play, Literature, Boston, Beacon, 

Special issue of “Yale French Studies”,  41.  

Motte 1995: Motte Warren F, Ludics in Contemporary Literature, Lincoln & London, 

University of Nebraska Press, 1995. 

308



Nedelciu 2005: Mircea Nedelciu, Zmeura de câmpie, roman împotriva memoriei, București, 

Editura Compania, 2005. 

Oțoiu 2003: Adrian Oțoiu, Ochiul bifurcat, limba sașie, Proza generației ′80. Strategii 

transgresive, Pitești, Editura Paralela 45. 

Zaciu 1986: Mircea Zaciu, [O alternativă a prozei contemporane] in „România literară”, nr. 

40.  

 

Mircea Nedelciu, Wild Raspberry or the Epistolary Play 

Play is not only an artistic theme. It is also a way of creating fiction and a reading 

perspective. The aim of this analysis is to demonstrate how the play, as the essence of 

existence, is constructing the postmodern discourse in one of the most productive form of 

ludic fiction, epistolary text.  
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