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coterie
COTERIE [fr. coterie, gaşcă, bandă < anglosaxonă, cote, cot, casă

strada Odéon. Potasonii erau un fel de oameni înţelepţi, dolo-

ţărănească, vilă la ţară]. La origine, termenul desemna o grupare

fani, gurmanzi, buddhic-boemi, niciodată grăbiţi, frământând

/ organizaţie a lucrătorilor fermieri aflaţi pe pământurile feuda-

şi savurând viaţa cu răbdare” (Claude Roy, apud. A. şi O.

lilor (Franţa).

Virmaux, [1992], 2001).

Grupare a câtorva persoane unite prin aceleaşi interese

Dincolo de sociologia vieţii literare ca atare (grupări în

sociale, politice, literare, estetice, coteria are caracter esoteric,

jurul unei reviste sau în jurul unui mentor – de ex., cercul din

restrâns, de cerc format printr-o selecţie a membrilor. La nivel

jurul „Literatorului”, admiratorii lui Al. Macedonski) se poate

literar, aceasta poate defini, prin sinonimie parţială, membrii

vorbi şi de prezenţa unei coterii inventate printre personajele

unui cenaclu sau ai club literar, partizanii unei ideologii estetice

romaneşti (Pantazi, Paşadia, Pirgu, Pena Corcoduşa din Craii

(de ex., poeţii obscurantişti), dar şi aderenţii la o anume sensi-

de Curtea Veche de Mateiu Caragiale) sau dramatice (la W.

bilitate artistică (de ex. parnasienii, decadenţii). O coterie lite-

Shakespeare sau I.L. Caragiale).

rar-artistică este cea numită Potassons, „nume familiar dat de

Un model special de coterie literară este mulţimea de hete-

L.P. Fargue câtorva dintre prietenii săi (printre care Valéry

ronimi (peste 150) pe care Fernando Pessoa o generează ca „o

Larbaud, Enrik Satie, Tériade, pictorul Daragnès, Paul Valéry,

lume fictivă” pentru a compensa lipsa de spirite şi de valori afine

Francis Poulenc) care se întâlneau până la începutul anilor '20

în cadrul literaturii naţionale portugheze: „Cu asemenea lipsă

în librăria Adriannei Mounier sau în cea a Sylviei Beach, în

de lume coexistibilă ca cea de azi, ce poate face un om sensibil
dacă nu să-şi inventeze propriii prieteni sau, cel puţin, propriii
tovarăşi de spirit?”. Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de
Campos, Bernardo Soares şi creatorul lor, Fernando Pessoa,
afirmă fiecare un model literar, ei se definesc prin diferenţă în
jocul stilistic pe care îl mânuieşte atât de abil inventatorul
heteronimiei: „Am creat o coterie inexistentă. Am fixat totul în
tiparele realităţii: am gradat influenţele, am cunoscut prieteniile, am auzit, în interiorul meu, discuţiile şi divergenţele de
criterii şi în toate acestea am sentimentul că eu, totuşi creatorul
a tot, am fost cel mai puţin prezent. Ca şi cum totul s-a petrecut
independent de mine” (Scrisoarea către Casais Monteiro, 13
ianuarie, 1935).
Alte coterii celebre: convivii din Banchetul lui Platon sau
cei din scrierea omonimă a lui Sören Kierkegard.
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