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Visul lui Ralph Waldo Emerson

”I dreamed that I floated at will in the great 
Ether, and I saw this world floating also not 
far off, but diminsihed to the size of an 
apple. Then an angel took it in his hand and 
brought it to me and said, ’This must thou 
eat.’ And I ate the world.”
Motto Edward Hirsch, How to Read a Poem 
and Fall in Love with Poetry



Dorinţa lui Salman Rushdie
”There’s a beautiful image in Saul Bellow’s latest novel, The 
Deans’ December. The central character, the Dean, Corde, 
hears a dog barking wildly somewhere. He imagines that 
the barking is the dog’s protest against the limit of dog’s 
experience. ‘For God’s sake,’ the dog is saying, ‘open the 
universe a little more!’  And because Bellow is, of course, 
not really talking about dogs, I have the feeling that the 
dog’s rage, and its desire, is also mine, ours, everyone’s. 
‘For God’s sake, open the universe a little more!’”
Salman Rushdie, Imaginary Homelands, p. 21



Cartea este lumea; lumea este o carte
”Like Plato, I passed from knowledge to its subject. I found more reality in the idea than
in the thing because it was given to me first and because it was given as a thing. It was in 
books that I encountered the universe : digested, classified, labelled, meditated, still
formidable.”
Alberto Manguel, A History of Reading, p. 10

„Într-o chilie
De tămâie,
Cu uşă de alămâie,
Îmi şedea
Şi-mi socotea
Şi cetea Vanghelia:
Cum să facă munţi înalţi
Munţi înalţi şi văi adânci.”
Fragment dintr-o poezie populară românească



Literatura modelează lumea
”Literatura nu e doar pentru iubitorii de cărţi. De când a apărut, acum patru mii de ani, ea modelează viaţa 
majorităţii oamenilor de pe planeta Pământ.”
Martin Puchner, Lumea scrisă, p. 9

Citat pg. 9-13

Puchner vorbeşte despre 4 etape ale „poveştii literaturii”:
1. Mici grupuri de scribi, „singurii care stăpâneau complicatele sisteme de scriere timpurii şi care controlau 

astfel textele pe care le culegeau de la povestitori, texte precum Epopeea lui Ghilgameş, Biblia ebraică 
sau Iliada şi Odiseea lui Homer.” → Alexandru cel Mare şi modelul homeric al Iliadei, Cap. 1, pg. 21-27

2. „Mari învăţători charismatici precum Buddha, Socrate şi Iisus, care au denunţat influenţa preoţilor şi a 
scribilor şi ai căror discipoli au creat noi stiluri de scriere.” 

3. „Autori individuali, cu sprijinul inovaţiilor care au facilitat accesul la scriere.” → Apariţia romanului 
(doamna Murasaki în Japonia, Cervantes în Spania)
4. Folosirea pe scară largă a hârtiei şi a tiparului a inaugurat epoca producţiei în masă şi a alfabetizării în 
masă, cu ziare, foi volante şi texte noi precum Povestea vieţii mele sau Manifestul Partidului Comunist.”
(Puchner 15)



Planeta – o lume scrisă
Teza lui Puchner:
„Împreună, aceste patru etape şi naraţiunile şi 
invenţiile care le-au făcut posibile au creat o lume 
modelată de literatură. E o lume în care ne aşteptăm 
ca religiile să aibă la bază cărţi şi naţiunile să se 
întemeieze pe texte, o lume în care conversăm în mod 
curent cu voci din trecut şi ne imaginăm că ne 
adresăm cititorilor din viitor.”
Puchner 15



Literatura este o lume/lumea (?)
- Literatura reflectă lumea realităţii „obiective”, dându-le cititorilor iluzia acelei 
realităţi (Realismul); Wayne C. Booth susţine că pe H. James l-a preocupat 
”intensitatea iluziei.” (sec. XIX)

- Realitatea este ficţiune (Metaficţiunea postmodernistă) (sec. XX-XXI)

- Literatura (o bibliotecă imensă) este lumea (Jorge Luis Borges, ”La Biblioteca 
de Babel”) (1941)

- T. S. Eliot despre „mintea Europei” în ”Tradition and the Individual Talent” 
(1919)



A trăi în lumea cărţilor

•“And when I was young, did I ever tell you, I 
always wanted to get inside a book and never 
come out again? I loved reading so much I 
wanted to be a part of it, and there were some 
books I could have stayed in for ever.” 
Peter Ackroyd, First Light

•Haruki Murakami, Kafka pe malul mării (2002)



Experienţa lecturii - catharsis
”If I read a book and it makes my whole body so cold no fire can warm me, I know 
that is poetry. If I feel physically as if the top of my head were taken off, I know that 
is poetry. These are the only ways I know it. Is there any other way?”
Emily Dickinson

“I think we ought to read only the kind of books that wound or stab us. If the book 
we're reading doesn't wake us up with a blow to the head, what are we reading for? 
So that it will make us happy, as you write? Good Lord, we would be happy precisely 
if we had no books, and the kind of books that make us happy are the kind we could 
write ourselves if we had to. But we need books that affect us like a disaster, that 
grieve us deeply, like the death of someone we loved more than ourselves, like 
being banished into forests far from everyone, like a suicide. A book must be the axe 
for the frozen sea within us. That is my belief.” 
Franz Kafka



De ce citim?

- compensare?
- transportare?
- simulare?
- evadare?
- intensitatea trăirii?
- comunicare?
- conectare?
- regăsire?
- izbăvire?
- tămăduire?
- salvare?
- desfătare?



„Epidemia erotică” a culturii umaniste
• „...este vorba de telecomunicaţie, de anularea depărtării. Datorită cărţii 

pot sta de vorbă cu cel care nu e lângă mine. Pot fi contemporan cu un 
gânditor latin care a trăit cu două milenii în urmă sau pot sta de vorbă cu 
cineva care nu s-a născut încă. Pot deveni, ca cititor sau autor, 
contemporan cu omenirea toată. Sau, datorită cărţii, pot să mă „întâlnesc” 
cu cineva care locuieşte pe cealaltă faţă a planetei. /.../

/.../ Cultura umanistă este în mod esenţial epidemie erotică avînd ca virus 
cartea. Orice pagină scrisă este o „seducţie la distanţă”, o „erotică a 
depărtării”.
Gabriel Liiceanu, Declaraţie de iubire 171-172

Edward Hirsch şi „mesajul din sticlă” (metafora lui Paul Celan) în How to 
Read a Poem and Fall in Love with Poetry



Poezia contracarează trecerea timpului, dispariţia, 
pierderea, uitarea

”Poetry speaks with the greatest intensity against the 
effacement of individuals, the obliteration of communities, the 
destruction of nature. It tries to keep the world from ending by 
positing itself against oblivion. The words are marks against 
erasure. I believe that something in our natures is realized when 
we use language as an art to confront and redeem our mortality. 
We need poems now as much as ever. We need these voices to 
restore us to ourselves in an alienating world. We need the 
sounds of the words to delineate the states of our being. Poetry 
is a necessary part of our planet.”

Edward Hirsch, Introduction to Poet’s Choice



Ce citim?
- etichete, instrucţiuni
- avertismente, reclame
- articole
- cărţi
- chat-uri, email-uri
- etc.



Cum citim?
- Pe suport hârtie?
- Tabletă, e-book?
- Profund?
- Superficial?


