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Bilingvismul creator – un model cultural
În contextul culturii europene moderne şi postmoderne,
fenomenul bilingvismului este unul care nu legitimează doar
modul de coexistenţă comunitară, convivialitatea identităţilor sau
a mentalităţilor grupurilor care intră în dialog, ci şi un proces cultural creator, dinamic şi pluralist. Acest fenomen constituie atât
fundalul unei comunităţi europene cosmopolite, democratice (în
sensul coparticipării la cultură, al accesului la cunoaşterea mai
multor limbi prin posibilitatea de convieţuire dialogic-deschisă),
cât şi substanţa unei sensibilităţi şi a unui imaginar hibrid, com-

plex, care permite cadrele confruntărilor, ale comparaţiilor, ale
afinităţilor, influenţelor şi raporturilor biunivoce între culturile
majore şi cele minore (cf. Lucian Blaga).
Studierea bilingvismului creator şi nevoia de conştientizare
şi recunoaştere a valorii creaţiei bilingve sau trilingve devin cu
atât mai importante, cu cât culturile mici/minore se afirmă dincolo de bornele, de limitele unei singure limbi naturale/naţionale,
prin pluralitatea expresiilor pe care literatura, artă a cuvântului,
le poate actualiza. Spre exemplu, scriitorii evrei au o mai mare
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apetenţă pentru a se exprima/a se afirma polivalent, prin folosirea
simultană a mai multor limbi, deşi pot exista şi excepţii care să
confirme regula, precum Norman Manea.
Cartea lui Dumitru Chioaru* urmăreşte cronologic selectiv, pe baza criteriului relevanţei în câmpul cultural autohton şi
european, participarea la dialogul intercultural şi internaţional a
unor scriitori români pentru care dubla manifestare a expresivităţii literare se traduce atât în formula limbii naturale, cât şi în
limba asumată cultural, prin afinitatea cu franceza sau germana
(limbile care ne-au influenţat profilul cultural în perioada romantică a literaturii noastre şi, de asemenea, în cea modernă).
Participarea scriitorilor români la fenomenul literar european, prin generaţia paşoptistă (prin Vasile Alecsandri, Dimitrie
Bolintineanu, scriitori analizaţi de autorul studiului, chiar dacă
astăzi consideraţi minori), a însemnat sincronizarea cu spiritul
european, înţeles în sensul modernităţii burgheze definite de Matei
Călinescu. Modernizarea codurilor prin Alexandru Macedonski
va reprezenta integrarea clară, incontestabilă a literaturii noastre
în ritmul şi în dinamica literară europeană care se va continua
firesc prin avangardismul românesc, prin scriitorii care au fost
concomitent naţionali şi internaţionali/ europeni.
Cei mai mulţi dintre ei au ieşit dintre graniţele propriei
literaturi, prin exil asumat, exil ce nu era perceput ca ruptură,
ca falie sau ca distanţare ori distanţă faţă de o tradiţie, faţă de un
model etc. Mai degrabă exilul lor a fost o firească naturalizare,
adecvare a culturii române la cultura europeană, prin căutarea
unei comunităţi cosmopolite, universale, exilul acesta era un fel
de intrare în cetatea poeţilor, recunoscută la Paris.

Tristan Tzara, Ilarie Voronca, Benjamin Fundoianu (sau
Benjamin Fondane) nu sunt doar nişte expatriaţi, dimpotrivă, ei
sunt ex-centrici, în sensul în care îşi caută centrul în altă parte.
Prin scrierea direct în franceză, limba avangardei europene, aceştia îşi afirmă o identitate întregită, cosmodernă (dacă ar fi posibilă
retroactiv expresia lui Christian Moraru), identitate cosmopolită,
modernă.
Pentru Emil Cioran, Eugen Ionescu, problematica identitară este în schimb mai grav asumată, căci ei practică bilingvismul
creator ca uitare, ca depărtare de rădăcini, ca recuperare a unei alte
identităţi, ca alteritate sau alternitate (cf. George Steiner), prin care
identitatea naturală/naţională este alterată, înlocuită stilistic, dar şi
ontologic, pentru a face posibilă supravieţuirea, prin literatură.
Sinteza relevant condusă, atentă şi articulată coerent de
către Dumitru Chioaru, porneşte de la un cadru teoretic adecvat
(lingvistica, stilistica, poetica, teoria literaturii, literatura comparată fac un cadru interdisciplinar propice abordarii conceptului central). Problematizările sunt de natură să resitueze cultura
română în peisajul internaţional, fie chiar numai prin aceste
câteva personalităţi pe care, de altfel, istoria literaturii europene ar
trebui să le reţină. Sistematica unei istorii a bilingvismului creator
românesc este urmărită prin realizarea de tipologii, prin coerenţe
şi diferenţe pertinente. Cele trei capitole şi rama teoretică inventariază categorii şi subcategorii cu profiluri distincte, din care sunt
extrase la final elementele comune şi cele distinctive.
Exemplele sunt utile pentru cunoaşterea evolutiv-critică a
literaturii noastre, citările dublate română-franceză asigură studiului calitatea documentării, precum şi relevanţă contextuală.
Chiar dacă are doar dimensiunile unui eseu, cartea lui
Chioaru s-ar putea situa, dacă ar fi extins, în relaţie de continuitate
cu studiile specializate de istoria literaturii şi de istorie a ideilor privind modernitatea europeană şi condiţiile sale de manifestare (V.
Nemoianu, M. Călinescu, P. Cornea, O. Paz, H. Meschonnic).
Putem afirma că bilingvismul de natură compensatorie
este o opţiune pentru a completa, a reface identitatea scindată
a subiectului modern, pentru a vindeca traume individuale sau
colective, expatriaţi, exilaţi sau doar excentrici.
Când scriitorii caută soluţii de natură estetică, lingvistică,
literară, nu mai găsim de fapt în fenomenul bilingvismului creator
doar o formă oarecare de experiment artistic, ci o formă de viaţă,
o altă viaţă, trăită prin scris. Personalităţile bilingvismului creator
sunt mai complicate, mai complexe, pot fi psihanalizate, ceea ce
nu este însă preocuparea centrală a cărţii lui Dumitru Chioaru.
Transgresarea de la biografie la literatură şi invers nu se
poate analiza doar genetic, determinist, ci trebuie considerată la
nivel metafizic, fenomenologic, experienţa cuvântului, a explorării unei lumi, a căutării unui stil (ex. Cioran) devenind în acelaşi
timp o poetică, o mistică, o gnoză modernă, în ciuda unei poziţii
asumate raţional de scriitorul ales. Iar acest mod de analiză interdisciplinară îi reuşeşte lui Dumitru Chioaru.
* Dumitru Chioaru, Bilingvismul creator. Studii de literatură
comparată despre scriitorii de expresie română şi franceză, Editura
Limes, Cluj-Napoca, 2013
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