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Cuvinte-cheie: Andrei Codrescu, spații, imaginar, spațiu religios, mediu virtual, fotografie,
America, metaforă conceptuală, bibliotecă.
Întors pe meleagurile românești în primele zile ale căderii comunismului în 1989, Andrei
Codrescu aduce cu sine, în perioada următoare evenimentului, literatura pe care a creat-o în
Statele Unite ale Americii și care și-a avut debutul înainte de emigrare, la Sibiu. Poemele pe care
tânărul Andrei Perlmutter le-a publicat în România sub numele Andrei Steiu și, ulterior, Andrei
Codrescu, aveau să crească într-o literatură de o factură diferită, într-o limbă diferită, revenind pe
meleagurile natale ale scriitorului, în general, prin traduceri1. Inevitabil, intrată în circulația
pieței de carte românești, interesul critico-literar pentru creația lui Andrei Codrescu a crescut,
devenind subiect al mai multor lucrări de gen.
Un demers de analiză și interpretare al creației scriitorului Andrei Codrescu, de data
aceasta prin raportare la proza acestuia, este și prezenta lucrare, Spații din proza lui Andrei
Codrescu – între realitate și imaginar. Înainte însă de a prezenta lucrarea noastră și
intenționalitatea sa analitică, ne propunem să aducem în prim plan cele mai cunoscute demersuri
științifice de analiză a aceleiași creații care face și obiectul tezei noastre, menționând încă din
start că fiecare din aceste lucrări are în centrul său identitatea raportată la condiția de imigrant a
lui Andrei Codrescu,
Cronologic, o primă lucrare pe care o prezentăm aparține Damianei Bottaro, Andrei
Codrescu: An American Romanian or Romanian American writer, din 2005. La origine disertație
de masterat la Universitatea din Padova, care pune problema autobiografiei multiple la Andrei
Codrescu, pornind de la momentul expatrierii sale împreună cu mama sa, mai întâi în Italia în
1965 și, ulterior, în Statele Unite ale Americii, în 1966. În exegeza sa, Damiana Bottaro
consideră ca necesară prezentarea spațiului de origine al scriitorului, România, căreia îi dedică
un capitol întreg, prin care își familiarizează cititorul cu istoria și cultura românească. Odată
stabilit acest spațiu de referință, Bottaro trece la discutarea a patru autobiografii ale lui Andrei
Codrescu, arătând că există numeroase contradicții de la o autobiografie la alta și un grad de
ficționalizare ridicat. Spațiul creației literare este considerat un spațiu al exilului, care dublează
exilul fizic. Analizând atât influențele românești, cât și influențele americane în creație, Damiana
Bottaro ajunge la concluzia că Andrei Codrescu este în egală măsură un scriitor american român
și un scriitor român american.

1

Până în prezent, Andrei Codrescu este semnatar a doar trei volume în limba română: cartea-interviu cu Robert
Lazu, Miracol și catastrofă, volumul de poezii Instrumentul negru și partitura lirică scrisă „la patru mâini” împreună
cu Ruxandra Cesereanu, Submarinul iertat.
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În 2006, ca apendix al unei teze de doctorat, intitulată Translating European identities
into the American national narrative și susținută la Universitatea din Maryland, Mihaela
Moscaliuc aduce în discuție cazul lui Andrei Codrescu, pe care, concluzionând, îl numește „un
cetățean imperfect al Americii (…) care adună laolaltă identități transnaționale, hibride,
multiculturale și multilingvistice, care rămân parțial intraductibile și, totuși, pe deplin angajate în
actul traducerii și auto-traducerii”2.
Andrei Codrescu este o prezență constantă și în exegezele critice ale Rodicăi Grigore,
conferențiar al Universității din Sibiu și traducător al lui Andrei Codrescu în limba română. În
mod special ne oprim asupra volumului de critică literară Lecturi în labirint, din 2007, unde se
oprește la numeroase personaje din romanele lui Andrei Codrescu și, mai ales, subliniază
legătura de necontestat între comentariile lui Andrei Codrescu la postul de radio National Public
Radio, eseurile, povestirile și romanele sale.
2013 este anul de apariție al unui alt volum care îl situează pe Andrei Codrescu în spațiul
exilului fizic și literar – Exilul ca mod de existență. Andrei Codrescu în spațiul textual al
dezrădăcinării, aparținând Oanei Strugaru, care apelează la teoriile postmoderne ale exilului și
identității în descifrarea personalității scriitorului recuperat de cultura română după 1989.
Două dintre cele mai recente lucrări care fac referire la Andrei Codrescu au de asemenea
în centrul lor ideea exilatului. Anamaria Fălăuș efectuează o analiză în paralel a narațiunii la
Andrei Codrescu și Norman Manea, în lucrarea publicată în 2014 cu titlul Imagining home:
Exilic Reconstructions in Norman Manea și Andrei Codrescu’s diasporic narratives, în care se
oprește în mod special la două din lucrările lui Codrescu, An involuntary Genius in America’s
shoes (and what happened afterwards) și Hole in the flag, pornind de la premisa că „printr-o
rescriere continuă a sinelui, a trecutului și a istoriei, dar și a prezentului, Norman Manea și
Andrei Codrescu se re-creează, re-definesc, re-poziționează și re-înrădăcinează pe ei înșiși într-o
înnoire constantă a subiectivității, cărțile lor dând o nouă formă și reinventând poziția figurii
migrantului proiectată pe un fundal de efuziuni culturale”3. În 2018, în volumul Străin în țară
străină. Literatura română și granița identitară în proza Hertei Müller și a lui Andrei Codrescu,
Andrei Codrescu este prezentat ca reprezentant al tipului scriitorului exilat, într-o analiză
2

Mihaela Moscaliuc, Translating European identities into the American national narrative, p. 237, text disponibil
online
la
adresa
https://drum.lib.umd.edu/bitstream/handle/1903/3717/umi-umd3536.pdf;jsessionid=DDC804E573FE8B2F0872C68A92DD7605?sequence=1 , consultat la 10.02.2015: „A
perfectly imperfect citizen of America that congregates transnational, hybrid, multicultural and multilingual
identities that remain partially untranslatable yet fully engaged in the acts of translation and self-translation”.
3
Anamaria Fălăuș, Imagining home: Exilic reconstructions in Norman Manea and Andrei Codrescu’s diasporic
narratives, Cambridge, Cambridge Scholar Publishing, 2014, p. vii: „Through a continuous re-writing of the self,
teh past and history, and also the present, Norman Manea and Andrei Codrescu re-create, re-define, re-position and
re-root themselves in a constant renewal of subjectivities, their books re-shaping or re-inventing the position of teh
migrant figure projected onto a background of cultural effusions”.
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contrastivă cu Herta Müller, de către Radu Pavel Gheo, care reușește să sublinieze aspectele
românești din opera lui Andrei Codrescu, dar și multiplele identități cu care acesta jonglează.
Așa cum observăm din incursiunea noastră succintă în critica dedicată lui Andrei
Codrescu, majoritatea exegezelor se bazează în principal pe două spații majore: spațiul românesc
și spațiul american, luând în discuție, cu câteva excepții, în principal lucrările cu un caracter
autobiografic ale autorului. Fără îndoială, nu se poate trece peste acestea în interpretarea analitică
de orice fel a spațiilor din creația lui Andrei Codrescu. De altfel, condiția imigrantului/exilatului
și a problema multiplelor identități sunt teme pe care le abordăm parțial și în prezenta teză, drept
componente ale unor spații pe care le-am identificat în proza scriitorului, printr-un studiu aplicat
asupra textului narativ, așa cum vom detalia în cele ce urmează.
O premisă a lucrării noastre privește raportul dintre realitate și imaginar. O sinteză a
acestuia întâlnim la Lucian Boia care consideră că există două tipuri consacrate de raport între
real și imaginar: „rezistența la «real» și dialogul cu «realul»” 4. Astfel, am sesizat în creația în
proză a lui Andrei Codrescu o împletire a acestor două raporturi. Rezistența la „real” în proza
analizată se pliază pe ceea ce Lucian Boia numește „o inversarea a semnificațiilor”5 evidențelor.
Dialogul constă, în schimb, în deghizarea ficțională a unor episoade și persoane reale sau în
preluarea lor directă în proza de tip eseu. De multe ori, la Andrei Codrescu, vom observa un
dialog cu „realul” pe linie autobiografică sau prin prisma personajelor care populează spațiile
prozei sale.
O a doua premisă de la care am pornit în demersul nostru analitic este continuitatea
spațiilor pe care le-am identificat, pornind de la eseuri, povestiri și nuvele, uneori de la
comentariile lui Andrei Codrescu la National Public Radio, apoi de la romane. Fiecare spațiu
identificat de către noi beneficiază de o astfel de continuitate, pe care am încercat să nu o
pierdem din vedere în analiză.
O ultimă premisă este inserția elementelor autobiografice, în mod direct sau deghizate în
proza scriitorului, și mărturisirea a mare parte din ele în interviuri și, mai ales, în cartea-interviu
Miracol și catastrofă, care servește drept ghid în interpretarea noastră. În opinia noastră, este un
volum care nu poate fi omis în niciun tip de abordare critică a textului lui Andrei Codrescu și
credem că deschiderea confesivă a scriitorului, care în mod obișnuit e criptic-jucăuș și ironic în
fața interpretărilor și criticii literare, se datorează faptului că apariția cărții a avut loc la puțin
timp după întoarcerea în spațiul românesc și dorinței de a permite accesul la lumea ideilor și

4

Lucian Boia, Pentru o istorie a imaginarului, traducere din franceză de Tatiana Mochi, București, Editura
Humanitas, 2006, p. 25.
5
Ibidem.
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experiențelor occidentale unor cititori care au trăit prea mult timp cenzura și ermetismul cultural
comunist.
Spațiile pe care le discutăm în lucrarea noastră sunt: spațiul sacru, mediul virtual, atelierul
fotografic, spațiul american descris în metafore conceptuale și biblioteca. Nu există o grilă
unitară de analiză a spațiilor, fiecare din aceste spații beneficiind de propria cheie analitică, în
funcție de caracteristicile sale, care este prezentată în fiecare caz în parte. Considerăm că o
trăsătură caracteristică a analizei pe care o efectuăm este abordarea interdisciplinară, care a uzat
de terminologie și tehnici aparținând religiei, teoriilor mediului virtual, artei fotografice,
filmului, arhitecturii și lingvisticii etc.
Din cele pe care le cunoaștem, analiza spațiului sacru și a mediului virtual sunt o noutate
în analiza prozei lui Andrei Codrescu. În ceea ce privește spațiul american, elementul de noutate
pe care îl aducem este ideea metaforelor conceptuale definitorii ale Americii, care sunt răsturnate
de scriitor. Analiza bibliotecii dincolo de spațiul arhitectonic și semnificațiile sale culturale
aduce ca element de noutate analiza pe textele unor romane recente, din care două nu sunt încă
traduse în limba română: Whatever gets you through the night. A story of Sheherezade and the
Arabian entertainments și Bibliodeath. My archives with life in footnotes, demers pe care îl
considerăm necesar, pe de o parte, pentru ilustrarea ideii de om-bibliotecă și, pe de altă parte,
pentru a urmări felul în care Codrescu se raportează la bibliotecă în timp. Capitolul dedicat
atelierului fotografic aduce la rândul său mai multe elemente inedite prin cercetarea legată de
familia din Alba Iulia a scriitorului, punerea în evidență a importanței asupra identităților
multiple ale unui spațiu neabordat până în prezent, prin folosirea unui software specializat de
analiză literară și, de asemenea, prin analiza textului literar folosind elemente de analiză a
fotografiei, în cadrul unui experiment literar, a cărui idee a pornit de la cuvintele lui Andrei
Codrescu în eseul Against photography: „I am a camera”.
Conținutul lucrării este structurat pe cinci capitole, corespondente fiecărui spațiu analizat:
Capitolul 1. Spațiul religios; Capitolul 2. Mediul virtual; Capitolul 3. Atelierul fotografic;
Capitolul 4. Spațiul american – de la „metaforele după care trăim” la „metaforele după care
nu trăim” și Capitolul 5. Biblioteca.
Spațiul religios este primul spațiu pe care îl analizăm în lucrarea noastră, fiind prezent în
proza lui Andrei Codrescu în afara canoanelor religioase, atât ca spațiu arhitectonic, cât și ca
spațiu viu reflectat de personajele care îl populează, dar și prin elementele discursului religios.
Prima dovadă a lipsei canonului acestui spațiu se află în felul în care scriitorul percepe apariția
revelației pe două coordonate: Haos și Eros, coordonate pe care se și structurează reprezentarea
spațiului religios în opera sa. În ceea ce privește spațiul arhitectonic și fizic al revelației, de multe
9

ori însoțită de sexualitate, am identificat în proza lui Andrei Codrescu spații consacrate religios
ca Mănăstirea Ursulinelor, Biserica, dar și spații atipice, ca barul, mediul virtual și teritoriul
underground, pe care l-am denumit „pe tărâmul Diavolului”.
Personajele care populează spațiul religios sunt la fel de atipice ca modul în care
scriitorul consideră că se formează revelația, de cele mai multe ori fiind construite nominal ca
tipologie ideală, dar ca răsturnare a tipologiei ideale prin trăsăturile lor. Am clasificat aceste
personaje în mai multe categorii, umane și neumane, care includ: omul ales, o galerie de portrete
exclusiv feminine – Felicity Le Jeune, Andrea Isbik, Elisabeth Báthory, Ilona Harszy și Mesia –
format prin contopirea mai multor personaje feminine și masculine, slujitorul Domnului categorie incluzând pe Reverendul Mullin, oaspeții mănăstirii Sf. Hildegard și preceptorii
contesei Bathory, diavolul și îngerii.
În perspectiva analizei discursului religios ne-am oprit la interpretarea și respectarea
poruncilor biblice, precum și la o corelație, care ni s-a părut semnificativă, între simbolistica
literelor ebraice de pe roata Gal Gal Hamazal dintr-o emisiune televizată descrisă în romanul
Mesi@ și reacția mulțimii prezente în studio la desfășurarea acestui joc. Tot în planul discursului
religios propovăduit în sfera iudeo-creștin, am discutat ideea Apocalipsei și materializarea fictivă
a acesteia în același roman Mesi@.
Ultima secțiune a primului capitol este dedicată vieții religioase din spațiul american, așa
cum este cunoscută de Andrei Codrescu în urma călătoriei din volumul autobiografic Prof pe
drum, ocazie cu care este prezentată multitudinea de religii de pe teritoriul Statelor Unite ale
Americii, datorată atât imigranților, cât și terapiilor alternative new age.
Capitolul 2. Mediul virtual este concentrat în jurul problematicii efectului mediului
virtual asupra scriitorului Andrei Codrescu și a creației sale. Acest capitol valorifică o serie de
studii și articole pe care le-am desfășurat ca cercetare inițială pe această temă. Incipitul analitic
este dedicat unei scurte istorii a termenilor „virtual” și „virtualitate”, urmărind să arătăm că, deși
nu sub denumirea și înțelesul contemporan, acestea au existat din cele mai vechi timpuri. De
asemenea, aducem o clarificare a termenilor la care ne raportăm, arătând că prin „virtual”
înțelegem nu doar internet, ci și televiziune.
Următorul pas în analiza noastră este acela al relației lui Andrei Codrescu cu mediul
virtual, pe care o prezentăm din 2 perspective: în primul rând ca mediu de comunicare cu alți
scriitori (Ruxandra Cesereanu și Robert Lazu) și text literar pus la dispoziția cititorilor online,
iar, în al doilea rând, urmărind scriitorul în relație cu cititorii în mediul rețelelor de socializare,
precum și concepția lui Andrei Codrescu privind comunicarea în mediul virtual și impactul
internetului asupra creației.
10

Televiziunea ca virtualitate este abordată în exegeza noastră sub denumirea „cutia cu
miracole”, așa cum se desprinde din romanele Mesi@ și Contesa sângeroasă: teleevanghelizarea, pactul privitorului cu televiziunea în cadrul jocurilor de noroc televizate de tipul
Gal Gal Hamazal și influența televiziunii asupra psihicului uman, invadarea vieții umane, prin
ceea ce am denumit o imersiune a virtualului în uman, fenomenul invers al imersiunii omului în
virtual. Internetul beneficiază la rândul său de atenția noastră, fiind abordat prin două tipuri de
istorii informale, o istorie a internetului așa cum a fost percepută de Andrei Codrescu prin prisma
experiențelor sale și o istorie a internetului într-o abordare dadaistă, pe care o regăsim în Ghid
dada pentru postumani.
Ultima parte a acestui capitol vizează problema corporalității în virtual, pornind de la
teoriile prezentate de Lucia Simona Dinescu în Corpul în imaginarul virtual, cărora le
identificăm materializarea la nivel de personaj în proza lui Andrei Codrescu, astfel:
cyborgizarea, prin Wakefield din romanul omonim; avatarul virtual, dar și avatarul cyberfeminist
prin Felicity din romanul Mesi@; avatarul intelectual ca reinterpretare a clasicului motiv al
geamănului, prin însăși experiența personală a scriitorului, și teoria conectării pur mentale în
spațiul virtual, emisă de Roy Ascott și identificată tot în romanul Mesi@.
Capitolul 3. Atelierul fotografic este capitolul care face referire cel mai mult la aspecte
din biografia lui Andrei Codrescu. Textul de la care pleacă interpretarea noastră este Against
photography, cercetarea dezvăluind o serie de ateliere fotografice care și-au pus amprenta asupra
dezvoltării copilului Andrei Perlmutter, devenit scriitorul Andrei Codrescu. Cel mai important
dintre aceste ateliere este studioul fotografic Baby, din Sibiu, aparținând mamei scriitorului până
la momentul emigrării acestora, un spațiu despre care arătăm că a constituit amprenta majoră
asupra formării sinelui în perioada copilăriei scriitorului, generând declanșarea multiplicității
identitare, dar a influențat, în același timp, și raportarea la lumea din jur.
Un alt atelier fotografic pe care îl abordăm în cercetarea noastră aparține unchiului
dinspre mamă a lui Andrei Codrescu, Iosef Steinberger, și care se afla în Alba Iulia. Am plecat,
de aici, spre cercetarea liniei materne a autorului aflată pe meleagurile cetății Alba Iuliei,
încercând să aflăm mai multe date despre membrii familiei. Prin identificarea unui martor direct,
apropiat al familiei Steinberger, am obținut date atât despre spațiul arhitectural al studioului
foografic, cât și despre membrii familiei. Ne oprim în cercetarea noastră la Richard Drăghicescu,
unchi prin alianță al lui Andrei Codrescu, fost ofițer al armatei române, figură impunătoare în
ciuda persecuției comuniste, care este amintit atât în Miracol și catastrofă, cât și în Gaura din
steag. Am reușit să găsim date despre perioada dinaintea stabilirii lui Richard Drăghicescu în
Alba Iulia, dar și fișele matricole penale întocmite de regimul comunist pentru perioada detenției
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politice la care a fost supus. O secțiune importantă a cercetării noastre în teren a condus la
identificarea mormântului bunicului dinspre mamă al lui Andrei Codrescu, în Cimitirul Evreiesc
din urbea transilvăneană, un moment emoționant pentru scriitor și familia acestuia emigrată, care
nu mai aveau date legate de rămășițele pământești ale strămoșilor.
Alte subcapitole ale Atelierului fotografic urmăresc relația scriitorului cu fotografia pe
două coridoare: ilustrarea cu fotografii a propriilor cărți, oprindu-ne la Prof pe drum și Ay, Cuba!
și textele scrise de Andrei Codrescu pentru diverse volume de fotografii. O scurtă oprire o facem
la transformarea textului în film documentar, Prof pe drum, în original Road Scholar,
transpunere care s-a bucurat de succes. Capitolul al treilea al lucrării noastre se încheie cu un
experiment de interpretare literară în care am folosit elementele de analiză ale fotografiei pentru
analiza textului literar.
Un element de noutate al acestui capitol este folosirea unui software specializat în analiza
textelor și a corpusurilor de texte. Intitulat Tropes, acest software a fost folosit pentru a confirma
interpretarea umană pe care am aplicat-o textului Against photography și relevanța acestuia
pentru spațiul atelierului fotografic.
Spațiul american– de la „metaforele după care trăim” la „metaforele după care nu
trăim” este al patrulea capitol al lucrării noastre și urmărește felul în care Andrei Codrescu se
raportează la metaforele tradiționale care caracterizează acest spațiu. Am observat astfel că
fiecare metaforă conceptuală care definește America se regăsește în proza scriitorului răsturnată
sau ilustrată în elementele care duc la o demontare practică a acesteia. Din punctul nostru de
vedere, ochiul scriitorului sesizează diferența dintre mentalitatea acceptată a miturilor și
metaforelor fondatoare ale Americii și situația de fapt contrară acestora, care devine din ce în ce
mai evidentă în contemporanul american. Capitolul debutează cu explicații terminologice legate
de metafora conceptuală și apoi trece la analiza următoarelor metafore conceptuale: „America is
a melting pot”; „America is a salad bowl” – metafore care ne prilejuiesc întâlnirea ideatică cu
alte analize ale creației lui Andrei Codrescu, legate de condiția imigrantului și exil; Visul
american – ilustrat prin două personaje, Wakefield și Joszef Barat, două spații reale, Las Vegas
și Hollywood, și un spațiu ficțional – orașul Typical; America e „tărâmul posibilităților”,
secțiune în care semnificativ apare personajul Ivan Zamyatin, din romanul Wakefield, și
„America is a journey” – metaforă pe care o interpretăm prin prisma literaturii de călătorie a lui
Andrei Codrescu și prin raportarea acestuia la „zeul mașină” al Americii.
Capitolul 5. Biblioteca trece în revistă câteva dintre ipostazele în care acest spațiu se
regăsește în proza lui Andrei Codrescu, atât formal, ca spațiu arhitectonic, cât și informal, prin
metafora omului-bibliotecă. În ceea ce privește spațiile reale de tip bibliotecă, identificăm
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reflectarea importanței acestora pentru Andrei Codrescu, atât din conversația cu Robert Lazu, în
Miracol și catastrofă, cât și în Bibliodeath, unde întâlnim ideea dispariției bibliotecii ca loc de
stocare a informațiilor. În categoria omului-bibliotecă am inclus drept reprezentative personajele
Casanova, profesorul de scriere creativă din romanul autobiografic Lecția de poezie și pe
Șeherezada, deghizată într-o bibliotecă a poveștilor hipnotice nocturne, capabile a salva nu doar
viața ei, dar și pe aceea a unui posibil lung șir de victime a sultanului răzbunător al infidelității
conjugale. Analiza noastră continuă cu un alt tip informal de bibliotecă, pe care am numit-o
metaforic „a străbunilor” și care reprezintă cumulul experiențelor transmise din generație în
generație într-o familie, așa cum am înțeles-o din lectura romanului Lecția de poezie. O ultimă
oprire în acest capitol facem la posibilele sensuri ale bibliotecii ca spațiu în romanul Casanova:
biblioteca – exil/închisoare, biblioteca – memorie (erotică), biblioteca - educație și evoluție,
biblioteca – spațiu democratic și biblioteca – spațiu al creației.
Concluziile tezei noastre urmăresc două direcții: funcțiile imaginarului în reprezentarea
spațiilor în creația în proză a lui Andrei Codrescu, după grila pe care o propune Jean-Jaques
Wunenburger în Imaginarul, și un răspuns propriu dat problematicii încadrării lui Andrei
Codrescu într-o singură literatură, română sau americană, sau în mod primar uneia din aceste
literaturi.
În ceea ce privește funcțiile imaginarului, ne raportăm la funcțiile imaginarului pe care le
evidențiază Jean-Jaques Wunenburger, după cum urmează: funcția estetico-ludică, funcția
cognitivă și funcția practic-instituantă6.
Funcția estetico-ludică se diferențiază pe coordonatele jocului, divertismentului și artelor.
Din punct de vedere al jocului, considerăm că proza lui Andrei Codrescu are, în primul rând, o
valoare terapeutică prin jocul pe care îl instituie cu eul autorului, ceea ce am numit
multiplicitatea eurilor scriitorului, reflectată în scrierile autobiografice. În al doilea rând, este un
joc cu cititorul, pe care, prin intermediul oferirii unor chei de lectură, îl atrage pe tărâmul
interpretativ al căutării elementelor reale deghizate în ficțiune. Uneori, afirmațiile menite a
dezlega textul sunt multiple și diferite ca sens, într-un joc de v-ați-ascunselea cu cititorul, pe care
îl provoacă la găsirea cheii adevărate.
Din punct de vedere al divertismentului, abordând mediul virtual al televiziunii, proza lui
Codrescu reușește să preia „cele patru tipuri de activități ludice stabilite de R. Caillois: mimesis,
agon, ilinx, alea”7. Jocul Gal Gal Hamazal din romanul Mesi@ și intriga țesută narativ în jurul
acestuia este o bună exemplificare pentru primele trei tipuri de activități ludice. Astfel, mimesis
6

Jean-Jaques Wunenburger, Imaginarul, traducere de Dorin Ciontescu-Samfireag, ediție îngrijită de Ionel Bușe,
Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2009, pp. 45-56.
7
Ibidem, p. 47.
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este satisfăcut prin relatarea televizată a știrilor legate de dispariția prezentatoarei jocului
televizat. Agon, care are în centrul său competiția, lupta fără violență socială, își găsește
concretizarea prin scoaterea la concurs a postului de prezentatoare, dorit de foarte multe
domnișoare, care se întrec în a-și demonstra calitățile de noi „simboluri senzuale” în lumea
prezentatoarelor TV. Alea, sau „satisfacerea pulsiunilor de câștig, plăcerea șansei”, este
reprezentată de chiar jocul televizat care vizează trei categorii diferite: participanții la joc,
oamenii care asistă în studio la joc, implicați prin cererea părerii legat de alegerea literelor de pe
panou, și publicul din fața televizoarelor, prin pactul participativ specific emisiunilor live
televizate. Ilinx „asociază amețeala, excesul, posesia, toate formele de regresiune și dilatare a Eului”8 și este considerat de Jean-Jaques Wunenburger ca rar activat. Îl regăsim, totuși, la Andrei
Codrescu în romanul Contesa sângeroasă, episod pe care l-am relatat sub denumirea Imersiunea
virtualului în uman, în capitolul intitulat Mediul virtual, în care am abordat și problema efectelor
televiziunii asupra psihicului uman.
Artele sunt menite a structura universul cultural, o dimensiune la care Andrei Codrescu
contribuie din plin prin referențialitatea prozei sale, dar și prin reprezentarea estetică a spațiilor
fizice geografice pe care le străbate în călătoriile sale documentate literar și a spațiilor în care se
desfășoară acțiunea romanelor sale.
A doua funcție a imaginarului, funcția cognitivă, poate fi explicată prin aceea că
„imaginarul furnizează, așadar, tehnici de gândire simbolică și analogică (mit, simbol, metaforă,
desen) ce interferează în grade diferite cu procesele cognitive”9. Credem că, legat de această
funcție a imaginarului, la Andrei Codrescu întâlnim două tipuri de îndeplinire a ei: alternativele
la canoanele de interpretare a miturilor, simbolurilor și metaforelor – identificate în spațiul
religios, mediul virtual și metaforele caracteristice spațiului american – și îmbogățirea miturilor,
simbolurilor și metaforei printr-un „desen” special: fotografia produsă de aparatul de fotografiat
și fotografia produsă prin ochii naratorului, pe principiul „I am a camera”.
O ultimă funcție a imaginarului la care ne oprim în concluziile noastre pe această temă
este aceea practic-instituantă, folosind la „înzestrarea cu memorie a oamenilor, furnizându-le
acestora narațiuni care sintetizează și reconstruiesc trecutul justificând prezentul”10. În opinia
noastră, Andrei Codrescu folosește un imaginar care are o funcție instituantă alternativă la norma
încetățenită în mentalul colectiv, găsind plăcere în a demonta sau prezenta tarele normelor,
cutumelor, prejudecăților, indiferent de fenomenele ale căror fondatoare sunt. Cel mai bine este
reflectată această funcție în abordareaa imaginarului socio-politic american concretizat în
8

Ibidem, p. 48.
Ibidem, p. 51.
10
Ibidem, p. 53.
9
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metaforele conceptuale definitorii ale Americii, așa cum le-am prezentat în capitolul al patrulea
al tezei noastre.
Jean-Jaques Wunenburger identifică, de altfel, patru mituri specifice imaginarului
poporului american: moștenirea lăsată de fondatorii statului pentru coloniștii albi; exilul
europenilor care se emancipează odată ajunși în spațiul american prin accesul la un spațiu liber
din toate punctele de vedere; fuziunea comunitară, bazată pe egalitatea dintre membrii unui
popor mesianic, și cultul banului. Toate aceste aspecte sunt răsturnate, credem noi, de Andrei
Codrescu în romanele sale, propunând subtil o reanaliză a mitologiei generate de imaginarul
american.
O a doua direcție a concluziilor noastre este aceea legată de problematica încadrării lui
Andrei Codrescu într-o literatură națională. În receptarea critică a scrierilor sale, în general, și a
prozei, în particular, distingem câteva posibilități încetățenite, fiecare cu propriile argumente.
Astfel, o primă posibilitate de încadrare este în literatura americană, Andrei Codrescu
fiind considerat un scriitor american de origine română, căruia i de adaugă de multe ori și
atributul apartenenței religioase la iudaism. Această încadrare ține cont de perioada îndelungată
în care scriitorul a lipsit din peisajul literar românesc, datorită ermetismului cultural și prohibiției
culturale a regimului comunist din România, până în 1989. În același timp, se are în vedere
consacrarea literară a scriitorului în limba engleză, fiind în clipa de față unul dintre cei mai
apreciați scriitori americani.
O a doua posibilitate de încadrare este în literatura română, prin originea scriitorului și
dorința sa arzătoare de a se întoarce în țara natală chiar în primele ore ale evenimentelor din
decembrie 1989, călătorie pe care o va face și va fi descrisă în volumul Hole in the flag/ Gaura
din steag, care a fost publicat totuși în limba engleză în ediția sa princeps. În același timp se au în
vedere lucrările publicate în limba română după 1989: volumul de poezii Scrinul negru, carteainterviu Miracol și catastrofă și volumul poetic, scris în colaborare cu Ruxandra Cesereanu,
Submarinul iertat. Și studiile referitoare la condiția de exilat/imigrant a lui Andrei Codrescu în
spațiul american mizează pe „românismul” textelor din volumele autobiografice și pe folosirea
spațiilor românești în economia unora dintre romanele sale, așa cum, de exemplu, am menționat
aceasta legat de măicuțele de la Mănăstirea Sf. Hildegard, în romanul Mesi@. Un alt argument
pentru legătura cu spațiul românesc a fost dat printr-un element care vine din zona biografică a
autorului – numele de Lucian și Tristan pe care le poartă fiii săi, cu trimitere la Lucian Blaga și
Tristan Tzara.
O a treia posibilitate, pe care o sesizează și Damiana Bottaro, este a apartenenței egale la
literatura română și la literatura americană.
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Părerea lui Andrei Codrescu în ceea ce privește încadrarea sa într-o literatură sau alta este
reliefată în câteva rânduri în diverse interviuri. Astfel, o primă autodefinire o întâlnim în
interviul pe care îl acordă Damianei Bottaro: „Sunt un scriitor american de origine românoiudaică. Am fost cândva și sunt, ocazional, un scriitor român (chiar și în limba engleză), dar
subiectele mele provin acum din contextul american. Pe de altă parte, subiectele mele,
dezbrăcate de contextele lor, sunt, să sperăm, universale. Dau dreptul oricui dorește să mă
aproprieze, cu condiția să facă asta cu afecțiune”11. O a doua autodefinire apare la întrebarea pe
care am lansat-o în interviul cu Andrei Codrescu pentru revista „Steaua” (Anexa 1): „Îl consider
un cetățean american care, ca mai toți americanii, s-a adăpat din culturi diverse. (…)Sper ca,
atunci când ziceți «Andrei Codrescu», înțelegeți prin acest nume opera. Omul și scriitorul se
suprapun, dar sunt mult mai diverși decât aceste simple sintagme naționale, «român»,
«american» etc. - ei sunt sibieni, ardeleni, educați în stil habsburgic, locuitori ai New Yorkului,
Californiei, Baltimorului, New Orleansului, țara ozarcilor și alte localități”12. Ioana Avădani, pe
de altă parte, îl caracterizează pe Andrei Codrescu drept „american ardelean” (Anexa 2), plecând
tot de la felul în care a înțeles de la acesta auto-raportarea la un spațiu geografic.
În cercetarea preliminară temei lucrării noastre am observat existența repetitivă a unor
spații geografice în romanele lui Andrei Codrescu: New Orleans, New York, Sibiu și, în general,
spațiul est-european. Am fost tentați să definim aceste spații ca metafore obsedante. New
Orleans și New York ar fi devenit astfel un indiciu al formării metaforelor obsedante cu
predilecție în spațiul american. Totuși, am preferat să nu ne îndreptăm în analiza noastră către
canoanele spațiilor geografice, considerând necesar a pune în lumină alt fel de spații, care, în
opinia noastră, cu excepția spațiului american, prezintă o problematică universal valabilă și care
își poate găsi corespondențe socio-culturale dincolo de România sau America: spațiul religios,
mediul virtual și biblioteca. Până și spațiul atelierului fotografic, atât de intim conectat, în
viziunea noastră, formării lui Andrei Codrescu, este un spațiu care generează o sintagmă
aplicabilă universalului postmodern – perceperea celorlalți ca instantanee fotografice și
developarea mentală a imaginilor de către privitorul „fotograf cu ochii”.
Considerăm că o încadrare într-o literatură sau alta este limitativă pentru orizontul
deschiderii tematice a prozei lui Andrei Codrescu. Limitându-ne la o interpretarea a creației prin
prisma spațiilor geografice și prin raportarea continuă la condiția de exilat/imigrant, chiar dacă
11

Damiana Bottaro, Interview to Andrei Codrescu, în volumul Andrei Codrescu: An American Romanian or
Romanian American writer?, p. 144: „I am an American writer of Romanian-Jewish origin. I was once and am,
occasionally, a Romanian writer (even in English), but my subjects now come from the American context. On the
other hand, stripped of their contexts, are hopefully universal. I give license to anyone who wants to claim me,
provided that they so with affection”.
12
Cristina Vănoagă Pop, De la est la vest. O mie și una de jocuri dada și revelații cu Andrei Codrescu, p. 58.
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vorbim despre demersuri necesare la rândul lor, riscăm să pierdem un șir de teme și
intenționalități ale lui Andrei Codrescu și să reducem textul literar la o încadrare canonică.
Anexele lucrării noastre sunt reprezentate de un interviu cu Andrei Codrescu legat de
spații literare, un interviu cu Ioana Avădani, traducător al romanelor lui Andrei Codrescu,
apărute în ultimele două decade la editurile Polirom și Curtea Veche, și de „fișa matricolă
penală” a lui Richard Drăghicescu, personaj al volumului Gaura din steag, unul din personajele
reale care ocupă loc în scrierile cu caracter autobiografic ale lui Andrei și care ne-a prilejuit o
cercetare biografică a scriitorului.
În ceea ce privește bibliografia pe care am folosit-o, mare parte din aceasta aparține
zonei critice de limbă engleză, datorită caracteristicilor spațiilor pe care le-am identificat și
analizat în lucrarea noastră. Am consultat atât lucrări consacrate din domeniile interdisciplinare
care au servit exegezei noastre, cât și lucrări din ultima decadă, atât în limba română, cât și în
limba engleză. În urma acestui demers, remarcăm că pe piața românească de carte lipsesc
aproape cu desăvârșire traducerile unor lucrări de bază care țin de contemporaneitatea religiei și
raportul acesteia cu celelalte științe, de teoriile mediului virtual și arta fotografică. Menționăm de
asemenea utilitatea mediului virtual în accesarea unor lucrări care nu sunt de largă circulație și
pot fi greu identificate în bibliotecile din România sau lipsesc în totalitate, mai ales când este
vorba despre autori străini. Demersul oricărui cercetător este astfel îngreunat de accesul greoi la
informație, ceea ce poate duce, și în cazul nostru, la o neacoperire a tuturor accepțiunilor
existente asupra unui subiect.
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