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Poetica
prozei românești la persoana a doua

Introducere

Scopul lucrării constă în configurarea unei

poetici a prozei românești la persoana a doua, printr-o

analiză comparatistă a textelor românești cu cele din

literatura universală, raportată la o nouă teorie unitară

despre proza la persoana a doua ca fenomen general,

care să aibă la bază principalele teorii din domenii ale

cunoașterii diferite (lingvistică, teoria literaturii,

psihologie, filosofice, domenii socio-culturale). Cea mai

importantă contribuție a lucrării de față constă în

configurarea unei analize extinse a textului românesc la

persoana a doua, într-o tratare istorică (cronologică) și

comparatistă. Trebuie să menționăm că în domeniul

teoriei literare, în România, nu avem o lucrare

exhaustivă care să pună în discuție această problematică,
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astfel încît, cercetarea de față completează acest gol

ștințific care necesită impetuoasă atenție.

I.O panoramă asupra istoriei teoriei despre
proza la persoana a II-a

Obiectiv principal a fost redactarea unei teorii

complete, cu o bază interdiciplinară, urmărind direcția

istorică a tuturor ideilor importante propuse și formulate

despre proza la persoana a doua.

O primă concluzie importantă la care am ajuns

atunci când ne-am oprit atenția asupra laturii lingvistice

a fenomenului analizat a fost distincția constatată și de

alți cercetători (Fludernik, McHale, Schofield etc.):

pronumele cu forma sa lingvistică VS. „pronume al

adresării narative”. Amintind de ideile formulate de

Émile Benveniste, Roman Jakobson și U. Eco, ne-am

referit la influența puternică a factorului lingvistic în

cercetările lui I. Kacandes, care, vorbind despre „talk

fiction”, identifică o serie de valori performative ascunse

în pronumele adresării. Această idee ne-a permis să

sintetizăm imaginea unor tehnici de utilizare a

pronumelui adresării, prin care audiența narativă se simte
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aparent invocată și, uneori integrată în text: fals

performativ și apostrophe. Cercetarea lui Matt DelConte

ne-a condus spre un pronume al adresării dramatic

performativ (întâlnit în „choose your own adventure

texts” și „electronic fiction”).

Concluzii importante au fost elaborate și în urma

raportării la influența ideilor din psihologie și filosofie.

Pornind de la ideea unui TU ca pacient (utilizată în

psihologie), ne-am referit la relația dintre „me” și „I”

propusă de George H. Mead („it is a –me- which was the

–I- at the earlier time”, Mead, 1967: 174) și am ajuns la

concluzia că în raportul dintre EU și alter-ego, de multe

ori, nu Eu-l se adresează către alter-ego, ci invers, alter-

ego-ul către EU. După o incursiune prin ideile unor

filosofi precum (J. Baudrillard, M. Guillaume, E. D.

Carosella, M. Buber), am conchis că forma considerată

până acum „standard” apelează la un pronume al

adresării construit ca o alteritate narativă, compusă

dintr-un alter-ego al EU-lui și o imagine a Celuilalt

(societate intradiegetică și audiență narativă,

extradiegetică, slab definită). Ne-am referit și la raportul

subiectivitate – obiectivitate – intersubiectivitate, ultima
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fiind specifică prozei la persoana a doua. Bazându-ne pe

teoriile lui Philippe Lejeune, Matt DelConte și J. Parker,

am proiectat noul pronume al adresării ca alteritate

narativă și în diaristică. Nu în ultimul rând, am discutat

despre efectul psihologic al prozei la persoana a doua

asupra cititorului, acesta simțindu-se un „partener al

comunicării”/„communicative partner”(Margolin, 1990:

347) sau „exclus” din comunicare, doar prin unicul fapt

că nu se regăsește în acțiunea și evenimentele narate, cu

toate că totul pare a-i fi adresat. Proza la persoana a doua

își propune o apropiere intimă a cititorului de text, dar nu

este orientată exclusiv către audiență, ci are întotdeauna

un referent intradiegetic, acțiunile descrise fiind doar o

falsă sau parțială adresare extradiegetică.

Discursul despre influența teoriile socio-culturale

asupra prozei la persoana a doua ne-a permis să

excludem existența unei „voci a dialogului”(Cornis-

Pope, 1994: 420) în acest tip de text și să vorbim despre

un pronume al adresării ca spectator/public și audiență.

Amintind de cele patru forme de audiență propuse de

Peter J. Rabinowitz („actual audience”, „authorial

audience”, „narrative audience” și „ideal narrative
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audience”), am considerat că noul concept este mult mai

potrivit și cuprinzător. Am amintit și despre situația

inedită a „căutării raiting-ului în literatură”: utilizarea

unui TU narativ fiind uneori similară cu reclamele și

emisiunile televizate, putând căștiga publicul mult mai

ușor, suprinzându-l. Această idee stă și la baza

conceptului de „talk fiction” propus de I. Kacandes în

raport cu proza la persoana a doua.

Cea mai amplă parte din primul capitol a fost

dedicată teoriilor literare despre proza la persoana a

doua, pentru a descoperi diverse erori privind

clasificarea genului. Mai întâi am prezentat trei situații

narative diferite, care s-au dovedit a fi insuficiente și

limitate: „TU ca narator” (greșeala lui Bruce Morrissette

de a pune semnul egal între proza la persoana a doua și

cea la persoana întâi, considerând pronumele adresări o

formă a unui narator homodiegetic), „TU ca naratar”

(pornind de la ideile lui G. Prince despre naratar, până la

considerarea naratarului, de către Matt DelConte, ca

punct central în proza la persoana a doua) și „TU ca

narator-naratar”. De asemenea, am avut în vedere
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posibila sau imposibila existență a unui „second person

point of view”.

În finalul incursiunii prin teoriile despre proza la

persoana a doua, am prezentat o istorie a clasificărilor

acestui gen propuse de Bruce Morrissette, Brian

Richardson, Monika Fludernik, Brian McHale, David

Herman, Dennis Schofield, Matt DelConte, Adrian

Oțoiu, Lois Oppenheim și D. Hantzis. Din păcate, toți

vorbesc despre categorii de proză la persoana a doua.

Cercetarea noastră demonstrează că pronumele

adresării narative funcționează prin intermediul unor

tehnici diferite de utilizare narativă, structurate astfel:

1.Pronumele adresării utilizat ca o formă de

alteritate intradiegetică, slab definită extradiegetic:

a) Pronumele adresării ca alteritate narativă

(alter-ego al eului + Celălalt). Poate apărea în modele

narative diferite: ca formă invariabilă (în paralel cu alte

tehnici), centrată pe protagonsit, centrată pe naratar sau

ca permutare a focalizării.

b) Pronumele adresării ca o reflecție a Celuilalt

(pronumele adresării funcționează ca o voce internă a
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Celuilalt, o voce care vorbește despre sine așa cum ar

vorbi un Altul);

2. Pronumele adresării utilizat ca o posibilă

invocare a audienței, având totodată un referent

intradiegetic:

a) Pronumele adresării ca falsă adresare către

audiență/„misapplication”(Kacandes, 1993);

b) Pronumele adresării general narativ (în acest

caz este dezvoltată, de asemenea, o alteritate narativă,

doar că, de această dată, alter-ego-ul se adresează mai

puțin EU-lui, și mai mult Celuilalt, audienței narative,

generale);

c) Pronumele adresării ca apostrophe (se

adresează în același timp audienței narative, cât și unui

referent intradiegetic);

d) Pronumele adresării dramatic performativ

(adresare în „choose your own adventure texts” și în

ficțiunea digitală);

3.Pronumele adresării ca formă strict

intradiegetică de comunicare:
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a) o adresare intradiegetică către un personaj

absent/martor/imaginar/mort, care e protagonist în

discursul invocat;

b) o adresare strict indradiegetică a unui

persoanaj către un alt personaj concret, implicat în

acțiune, dar care, de cele mai multe ori, nu este

protagonist, sub forma unei comunicări;

c) o prezentare realizată de un narator

omniscient, neimplicat ca personaj în text (uneori,

posibil martor ascuns al acțiunii) despre protagonist.

Nu în ultimul rând, în concluzie, trebuie să

amintim principalele caracteristici care definesc proza la

persoana a doua:

1. apelează la un pronume al adresării narative, diferit

de forma lingvistică;

2. implică întotdeauna existența unui referent

intradiegetic;

3. pe lângă adresarea intradiegetică, de multe ori este

urmărită și o falsă/parțială adresare extradiegetică;

4. proza la persoana a doua se poate îmbina într-un

text cu formele tradiționale, la persoana întâi și a treia;
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5. nu este specifică unui text care are ca scop directa

interpelare a cititorului, ca artificiu textual;

6. implică existența unui „point of view” în raport cu

tipul de pronume al adresării utilizat;

7. în anumite situații proiectează o alteritate narativă,

superioară conceptului de alter-ego;

8. poate produce intersubiectivitate;

9. pronumele adresării este influențat de timpul verbal,

uneori producând un proces pe care l-am numit

interșanjabilitate temporală (treceri permanente de la

prezent la trecut și viitor, uneori tulburător de rapid,

ajungând aproape la o întrepătrundere a planurilor).

Astfel, în opinia noastră, proza la persoana a

doua este un discurs narativ care utilizează pronumele

adresării (narative) orientat obligatoriu către un

referent intradiegetic (protagonistul direct sau prezent

ca alteritate; un personaj al acțiunii, principal sau

secundar, prezent, mort sau imaginar; o alteritate

aparent indefinită/generală), dar în același timp, uneori,

implicând în acțiunea narativă, direct sau indirect, și

audiența (actuală, authorială sau narativă).
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II.O panoramă asupra geografiei

prozei la persoana a II-a

Capitolul al doilea propune o incursiune analitică

prin textele cele mai cunoscute din literatura universală,

care au apelat la tehnici diverse de utilizare a pronumelui

adresării. Am ales să discutăm mai întâi romanul

francez, care a propus cel mai cunoscut model: Michel

Butor, La modification, ce apelează la un pronume al

adresării ca alteritate narativă, dar își focalizează atenția

pe narator, într-o inversare de roluri: alteritatea devine

narator, iar EU-l personaj. Cu această ocazie am vorbit

despre interșanjabilitatea temporală, care este, în

general, specifică acestui caz de alteritate narativă. Pe de

altă parte, referindu-ne la romanul lui G. Perec, Un om

care doarme, am putut observa versatilitatea prozei la

persoana a doua, pronumele adresării fiind de această

dată o posibilă alteritate narativă, diferită de modelul lui

Butor, accentul fiind pus pe personaj. Acesta este și
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motivul pentru care am considerat posibilă și varianta

utilizării pronumelui adresării de către un narator

exterior, omniscient, care prezintă un personaj distinct,

centralizându-l.

Romanul lui Italo Calvino, Dacă într-o noapte de

iarnă un călător, propune în literatura italiană un alt

model de proză la persoana a doua, prin apelarea la

multiple tehnici de utilizare a pronumelui adresării și

oferind posibilitatea unor interpretări diverse. Am ajuns

la concluzia că, deși textul începe prin a miza pe o

falsificare a unei adresări către audiență, reușește să

construiască un discurs narativ care pare orientat, în

același timp, spre intradiegetic (comunicare internă),

spre o alteritate narativă (focusată pe un protagonist

numit Cititor, pe alocuri similar cu audiența narativă, dar

care păstrează împământată o legătură intradiegetică) sau

spre extradiegetic. Dificil de mizat pe o singură variantă,

ne-am axat atenția pe plasticitatea pronumelui adresării.

Literatura spaniolă apelează, prin Miguel

Delibes, în Cinci ore cu Mario la un pronume al

adresării plasat strict intradiegetic: un personaj care se

adresează către un altul, decedat. Petrecând ultimele



13

momente alături de soțul mort, Carmen alege să își

elibereze gândurile bune și rele, dându-și ultima suflare

în relația terminată prea brusc de evenimentul tragic și

apelând la un discurs în care pronumele adresării îi

permite încă să comunice cu Mario, soțul acesteia,

conștientizând imposibilitatea primirii unui feed-back.

Literatura americană dispune de un număr

impresionant de texte la persoana a doua, (roman și

proză scurtă), oferindu-ne posibilitatea exemplificării

unor noi tehnici de utilizare a pronumelui adresării.

Modelul lui Michel Butor pare a fi proiectat și în

romanul Bright light, Big City, doar că aici descoperim o

alteritate narativă prin care se centrează acțiunea asupra

protagonsitului. Astfel, EU-l este cel care își proiectează

în text o alteritate, analizând-o și, cu ajutorul acesteia,

reiterându-și experințele ca și cum acestea s-ar întâmpla

în momentul narării. În proza scurtă Paper Slippers am

identificat același model de alteritate, o creație a EU-lui

care îi permite să vorbească cu mai multă ușurință despre

un moment din viața sa cu o încărcătură emoțională

puternică. Pe de altă parte, proza lui Lorrie Moore, The

Kid’s Guide to Divorce, propune o alteritate care devine,
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ca în La modification, naratorul acțiunilor EU-lui, o a

doua voce interioară, parazitară. În cadrul textelor

numite de Matt DelConte „how-to narration” am analizat

un pronume al adresării pe care l-am numit general

narativ, ce provine din forma lingvistică indefinită,

specifică proverbelor/cărților de bucate/ghidurilor etc. În

proza scurtă propusă de Lorrie Moore – How, John

Updike – How to Love America and Leave It at the Same

Time și Junot Diaz - How to date a brown girl (black

girl, white girl, or halfie)) am observat că, deși această

tehnica pare similară, funcționalitatea textuală este

diferită, influențată de context, temporalitate și relația

narator – pronume al adresării. Literatura americană

propune o nouă utilizare a pronumelui adresării, prin

„choose your own adventure narration”, apelând la un

pronume al adresării performativ, implicând cititorul în

acțiune, într-o interdepentență necesară cu referentul

intradiegetic (exemplul a fost textul lui Edward Packard,

Tenopia Island).

Literatura britanică oferă o imagne clară a relației

inversate alteritate narativă devenită narator, care se

adresează EU-lui, în You Need to Go Upstairs de Rumer
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Godden: vocea alterității create de o fetiță oarbă devine

suportul psihic care îi permite să se deplaseze singură,

din grădină până la etajul superior al casei. Am amintit,

de asemenea, și de textul lui Ali Smith, the second

person, care anunță genul încă din titlul: pornind de la un

aparent pronume al adresării fals performativ, naratorul

alege, în cele din urmă, forma rară a unui pronume al

adresării utilizat ca o reflecție a Celuilalt, EU-l (narator

și personaj), reconstituind scena despărțirii de persoana

iubită și prezentând-o din perspectiva sa, păstrând, însă,

cu exactitate, discursul Celuilalt.

III. O panoramă asupra
prozei românești la persoana a doua

Incursiunea istorică prin textul românesc a

început cu anul 1921, când Felix Aderca publică

romanul Zeul iubirii, în care inserează fragmente scrise

cu ajutorul pronumelui adresării, tehnicile utilizate

oscilând între inserții ale unui pronume al adresării fals

performativ și apostrophic, împreună cu un TU narativ

ce devine o formă schizofrenică a EU-lui, un alter-ego al
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trecutului, transfigurant într-o alteritate narativă. În

1967, Romulus Vulpescu propune un volum experiment,

în care inserează și texte ce sunt „exerciții de stil la

persoana a doua”, dintre care doar textul „dialog despre

oglinzi” se apropie de proza la persoana a doua, apelând

la acea „voce a dialogului”(Cornis-Pope, 1994) și

invocând o comunicare intradiegetică între EU și TU

(„communicational I and YOU narrative”, Fludernik,

2011: 112). La un an distanță de la apariția romanul lui

Miguel Delibes, în 1967, Al. Ivasiuc publică Vestibul,

care creionează un pronume al adresării similar, dar încă

limitat de intervenția amplă a perspectivei narative la

persoana întâi. În capitolul „Dezideriu”, din romanul

Clipa cea repede, Sorin Titel aduce, în 1979, cea mai

clară imagine a unui pronume al adresării ca alteritate

narativă, care preia rolul naratorului.

Începând cu generația 80’, putem afirma că proza

la persoana a doua se impune mult mai răsunător. În

opinia noastră, Mircea Nedelciu este adevăratul pioner al

prozei la persoana a doua, dedicând pronumelui adresării

numeroase texte. Volumul de proză scurtă din 1979,

Aventuri într-o curte interioară, deschide drumul unor
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îmbinări spectaculoase ale tehnicilor de utilizare a

pronumelui adresării: „Aventuri într-o curte

interioară”(de la pronumele adresării fals performativ la

o comunicare intradiegetică), „Curtea de aer”

(reconfigurează modelul lui Butor), „Simplu

progras”(alteritate narativă), „Excursie la câmp”

(oscilează între alteritate și comunicare intradiegetică/tu

fals performativ) și „O traversare”(modelul Calvino). Al

doilea volum de proză scurtă, Efectul de ecou controlat

(1981), cuprinde, de asemenea, texte care apelează la

pronumele adresării: „Cristian Voiajorul (transmisiune

directă)”(pronumele adresării poate fi atât o alteritate

narativă, cât și o adresare a unui narator omniscient

(martor) către personajului său), „Balada tânărului lup,

Ion, fiul de geambaș”(alteritate/narator omniscient

despre personaj), „Buzunarul cu pumni, buzunarul cu

bomboane”(comunicare intradiegetică), „Efectul de ecou

controlat (alteritate narativă) și „Mesaje (transmisiune

directă)”(modelul Delibes). Din al treilea volum de proză

scurtă, Amendament la instinctul proprietății (1983), am

analizat următoarele texte: „Povestire elucidată”(îmbină

pronumele adresării fals performativ cu cel apostrophic
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și cel general narativ), „Tipografi și topografi”(modelul

Delibes), „Provocare în stil Moreno”(modelul Delibes),

„La fața lucrului”(alteritate/narator omniscient despre

personaj), „O zi ca o proză scurtă” (narator omniscient

despre personaj), „Amendament la instinctul proprietății”

(alteritate/narator omniscient despre personaj) și „Calul

cu frîu încorporat zburdă drept spre ținta dinainte

stabilită”(alteritate/narator omniscient despre personaj).

Mircea Nedelciu păstrează pronumele adresării și în

roman: în Zmeura de câmpie (1984) apelează la o

adresare prin TU realizată de naratorul omniscient către

protagonist, centralizându-l; în Tratament fabulatoriu

(1986) dezvoltă o alteritate narativă. Nu în ultimul rând,

în volumul de proză scurtă din 1989, Și ieri va fi o zi, în

textul „Crizantemele de tundră” pronumele adresării este

utilizat de un narator omniscient, neimplicat ca personaj

în text, care propune un discurs nu numai despre

protagonist, dar și altele despre personaje secundare,

cunoscându-le povestea și, ca și cum aceștia ar fi uitat-o,

le-o povestește sau repovestește. Concluzia noastră este

că Mircea Nedelciu aduce cea mai importantă contribuție
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în dezvoltarea unei proze românești la persoana a doua,

valorificând tehnici diferite, îmbinate cât mai divers.

Tot în perioada anilor 80’, textul lui George

Cușnarencu, „Cum se numeau cei patru Beatles”(1983),

propune un dublu discurs intradiegetic (adresat către un

personaj absent/martor, care e protagonist în discursul

invocat). De asemenea, am amintit și o serie de texte din

volumul de proză scurtă Maestrul de lumini (1985) de

Cristian Teodorescu: „Fapt divers” (alteritate narativă),

„Mărturisirile și invențiile unui fost căpitan de

administrație”(alteritate narativă) și „Fugă în doi”

(alteritate, pronume al adresării fals performativ). În

romanul din 1989, Tainele inimii, Cristian Teodorescu

folosește modelul de pronume al adresării utilizat ca

alteritate narativă, pe care l-a experimentat în proza

scurtă, într-o formă mult mai matură. Din textul lui

Alexandru Vlad, Telefonul (1985), am putut extrage

exemplul unui pronume al adresării care se apropie de

modelul lui M. Delibes. Ne-am referit și la romanul lui

Stelian Tănase, din 1990, Corpuri de iluminat, în care

pronumele adresării este utilizat de un autor-narator-

personaj omniscient (distinct de naratorul general al
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textului) pentru a se adresa către personajul romanului pe

care îl scrie, centralizându-l, dar într-o variantă care pare

similară cu o alteritate. Literatura anilor 90’ propune

două romane reprezentative: O sută de ani de zile la

Porțile Orientului (1992), Ioan Groșan (tu fals

performativ; comunicare intradiegetică) și Travesti

(1994), Mircea Cărtărescu (alteritate schizofrenică).

Ajungând la proza anilor 2000, am putut constata

o maturitate a pronumelui adresării și o asumare mai

clară a prozei la persoana a doua. Romanul lui Mihai

Zamfir, Educație târzie (2002), scris în totalitate la

persoana a doua, reconstituind la nivel formal romanul

lui M. Butor, dar centrând acțiunea pe protagonist (ca în

romanul Brigh Lights Big City), propunând o alteritate

narativă căreia EU-l i se adresează, într-o încercare de a-

și reitera viața, devenind primul text care deschide era

unui nou roman românesc la persoana a doua. Nu

întâmplător, textul lui Gheorghe Crăciun, Pupa russa

(2004), schițează o tehnică diferită de utilizare a

pronumelui adresării (pe care am întâlnit-o și în proza

scurtă a lui Mircea Nedelciu, dar aici devine mult mai

bine evidențiată), care se alătură modelelor din literatura
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universală: un discurs în care naratorul se adresează către

protagonist (el/ea), dar nu mai utilizează forma de

persoana a treia, ci persoana a doua, construind o

adresare către un „personaj dramatizat”. În Pupa russa

naratorul își prezintă eroina ca pe o prezență carnală,

deși nu este altceva decât o proiecție imaginară, o

fantomă, o păpușă rusească care este dezbrăcată de

experiențe inventate până la limita golului. Această

tehnică nu este întâlnită sau numită în literatura

universală, proza românească oferind un prim, posibil,

exemplu. Romanul românesc continuă să apeleze la

pronumele adresării în diverse forme: Întâlnirea (2003) -

Gabriela Adameșteanu (alteritate; modelul Delibes;

comunicare intradiegetică) și Ce ne spunem când nu ne

vorbim (2011) - Chris Simion (o originală comunicare

intradiegetică, realizată prin aparentul schimb de e-

mailuri dintre cei doi protagoniști). Mai mult, am

identificat și o autobiografie la persoana a doua, fapt

considerat posibil și realizabil de către Philippe Lejeune,

dar care nu cunoștea un exemplu concret: Carnete maro

(2011) Aurel Dumitrașcu vorbește cu o alteritate narativă
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care îi permite să se elibereze de orice cenzură în

exprimarea celor mai intime gânduri.

IV. Către o poetică

a prozei românești la persoana a doua

În ultimul capitol, sprijinindu-ne pe teoria despre

proza la persoana a doua și pe tratarea comparatistă a

textului românesc cu cel din literatura universală, am

formulat concluzii despre felul în care se comportă

pronumele adresării în general, pornind de la textele

analizate. Am descoperit că literatura românească

abundă în narațiuni care au fost construite cu ajutorul

pronumelui adresării (16 autori și aproximativ 40 de

texte analizate), utilizat uneori în tehnici unice, ce nu

cunosc exemple în literatura universală: o prezentare

realizată de un narator omniscient, neimplicat ca

personaj în text (uneori, posibil martor ascuns al

acțiunii) despre protagonist, ca în romanul lui Gheorghe

Crăciun, Pupa russa. Cercetarea noastră a arătat că atât

proza scurtă, cât și romanul românesc pot organiza prin

pronumele adresării scheme narative la fel de
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spectaculoase și complicate ca cele din exterior, uzând

până la limită varietatea tehnicilor. Mai mult, am

prezentat și un exemplu de autobiografie scris la

persoana a doua, care a dovedit posibilitatea încadrării

unei astfel de scriituri în fenomenul discutat. Direcția

istorică pe care am urmărit-o în cercetarea noastră a

demonstrat și a arătat etapele parcurse de proza la

persoana a doua în literatura românească și modalitățile

prin care pronumele adresării s-a dezvoltat și fructificat,

reușind să depășească simpla apariție ca experiment și să

se impună ca o nouă direcție literară.

Cercetarea de față, având la bază noua și unitara

teorie despre proza la persoana a doua (propusă în

primul capitol), demonstrează existența acestui gen în

literatura românească, care se ridică la nivelul modelelor

din cea universală, reușind, pe alocuri, să le depășească.

Putem conchide că literatura românească dispune de

proză autentică la persoana a doua, în care pronumele

adresării narative apelează la tehnici multiple de

manifestare, construind un fenomen literar original.
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