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Civilizația cărții 

Mărul discordiei edenice sau curiozitatea și cartea 

de Georgiana Lungu-Badea 

 

Ana are mere.” 

Era o propoziţie din abecedarul vremurilor 

mele, fiindcă sunt (datez?) din secolul trecut, 

sunt de „clasă veche”, cum spun adolescenţii de azi, unii 

intre ei foarte „fin de siecle”. Nu ştiu de ce avea Ana 

mere, nu ştiu dacă s-a mai păstrat propoziţia nici dacă 

varietatea fructelor pe piaţă i-a stârnit pe autorii de 

manuale să înlocuiască mărul
1
 (simbol al păcatului, al 

curiozităţii biblice pedepsite prin alungarea din rai). 

După apetenţa faţă de lectură, aş zice că maracuia 

(fructul pasiunii) a fost înlocuită de smochine indiene 

(fructe de cactus)…  

ărul. Pre-Avatarurile Evei au alte nume, alte 

trufii, însă sunt toate civilizatoare. Mărul 

discordiei, trofeu evaluator estetic (deci rafinat 

cunoscător), mărul lui Isaac Newton, măr al cunoașterii 

în care sunt cuprinse tainele stelelor. Pornesc, arbitrar, de 

la premisa că există o legătură între curiozitate şi lectură 

şi, oricât de anacronic, dată fiind realitatea istorică şi 

nonexistenţa cărţii, între gestul ispititei şi lectură ca 

formă de cunoaştere. Aşadar, pseudo-cititoare edenică, 

semeața Evă mușcă din măr, dulce poamă!, așa cum 

astăzi savurăm o pagină dintr-o carte, și oferă seminției 

umane cunoașterea. Muşcatul din măr şi deschiderea 

unei cărţi devin sinonime, ambele deschid o lume, care 

aşteaptă să fie descoperită, cunoscută, să i se dea viaţă.  

na. Sfânta Ana (ebr. channah, „ graţie, favoare”), 

imaculata mamă a Imaculatei şi bunica 

povestitoare a lui Isus, nu preotul iudeu, complicele lui 

Caiafa; Ana lui Manole; şi alte Ane, dar şi Ana cu 

merele abecedarului… Nu neapărat (cea) mai apropiată 

de permisul de cititoare, nici din peșteră, nici din școală, 

                                                           
1 De fapt, pom şi poamă interzişi, nenumită nici in Biblie nici in Coran. 
Dualitatea mărului, a cărei datare mult anterioară celei etimologice a 

mărului românesc („fruct” din lat. melum, „pom” din lat. melus), s-a 

născut din optimismul sceptic al interpreţilor monismului biblic, 
parabola tentaţiei, ispita – bietul măr! – căreia curioasa Eva nu îi rezistă 

şi iată-ne în lumea în care trăim. Şi cum trisonul dihotomiei manifeste 

nu părea de-ajuns, trihotomia puterilor sufletului şi semnificaţiile 
acestuia – memoria, denotând Tatăl, înțelegerea, Fiul, și voința, Sfântul 

Duh (cf. Sébastien Michaëlis, Histoire admirable de la possession et 

conversion d'une pénitente, 1613, p. 166) – au impulsionat atribuirea-i 
de semne şi de sensuri. Emblemă ezoterică a secretelor pierdute, 

purtător al stigmatelor geometriei cosmice (cf. Dom Neroman, Lecţia 

lui Platon), muşcatul din măr se îmbogăţeşte cu alte conotaţii: amor, 
poftă, păcat, dar și cauză a distrugerii (Troiei, de pildă), a devorării 

(Elenei), devine simbol al sexualității, al iubirii medievale (cf. Nelly 

Labère, « Les Mots à la bouche », 2010, p. 149). Mistice, politice, 

religioase, comerciale etc., sensurile atribuite mărului – de la Safo la 

Maica Tereza, de la Carol cel Mare la Jacques Chirac, de la scrierile 

biblică şi coranică la cele contemporane …, îl fac echivalent cu 
parcurgerea  unei (ultimei?) etape de iniţiere spirituală. Paradis, infern, 

purgatoriu, nirvana sau…? Rămâne de stabilit. 

însă bucurându-se de o oarecare celebritate printre 

pionerii lecturii, în deceniile secolului trecut. Se întreabă 

cineva dacă autorii de manuale au avut un demers si,ilar 

în stabilirea şi interpretarea titlului lecţiei? Mai atrage ea 

atenția? Sigur! În vocabularul elevilor de mai ieri, 

adolescenţi sau copii, care iau în derâdere tot, tot ce nu îi 

reprezintă. Imitând prozodia şi intonaţia sacadată a celor 

ce descifrează primele taine ale lecturii, răsună fraza 

palimpsest: Ana are capul spart. De la atâta citit sau de la 

surfing-ul pe Internet?  

iindcă, incontestabil, se practică o lectură 

internautică, în care curiozitatea şi cunoaşterea 

sunt caraghios substituite de (facultatea?) de informare. 

Undeva, cumva, generaţia dependentă de lectură a comis 

o eroare. A ratat transmiterea gustului, a plăcerii de a 

citi, şi, aproape firesc, adolescenţii de azi au doar o 

viziune utilitară asupra cititului. Greaţă repulsivă faţă de 

diferenţiere acompaniază refuzul lecturii, al 

necunoaşterii de sine şi neîncrederii în sine. Insecuritate 

multă şi dorinţă vertiginoasă de gregaritate. Am putea 

spera într-un antidot al clonării comportamentale, 

atitudinale, mentale. Există unul? Globalizarea 

epidemică a refuzului produce un rezultat paradoxal: 

cultul pseudo-libertăţii. Sentinţa „fiecare cu adevărul lui” 

metastazează libertatea, bagatelizează (când nu 

ridiculizează) orice efort de a re-aduce în prim-plan un 

ineluctabil adevăr: cărţile fac epoci şi naţiuni, la fel cum 

epocile şi națiunile duc la facerea cărţilor.  

poria egocentrismului globalizat este cea care o va 

obliga deci pe Ana, dacă vrea să re-trăiască, să îşi 

găsească altă preocupare; culesul, cumpăratul şi 

posesiunea merelor sunt desuete: „Ana avea mere.” 

Acumm are alte preocupări. La fel şi elevii de-o vârstă 

cu Ana generaţiei lor. 

– De ce nu citeşti? şi-a întrebat fiul. 

– Pentru că, tu mi-ai spus, cu cât afli, înveţi mai 

multe, descoperi de fapt cât de puţin ştii. Am decis să nu 

mai învăţ nimic. De ce să fiu atât de trist descoperind cât 

de puţin ştiu?… 

i, da, mare greşeală. Trebuia să i se fi spus altfel: 

omul cât trăieşte învaţă. Ar fi avut doar alt răspuns 

sau şi o altă reacţie? De ce citeşti? Pentru că… Este un 

răspuns, evident nu cel mai bun, dar nu am altul. Dar am 

o povestioară. 

m întâlnit odată o fetiţă care mi-a povestit despre 

un proiect grandios, început cu câţiva ani in urmă, 

pe când avea vreo şase –şapte ani. Năzuia să ţină un 

jurnal mental al vieţii ei. În fiecare zi, derula şi îşi 

descria în minte ziua trecută, trăită... Ceea ce nu mi se 

părea chiar imposibil. Doar că ţinea morţiş să îşi 
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amintească, în detaliu, aceste zile. Toate zilele ei. 

Impresionant şi frapant. Rememora deci, la sfârşitul 

fiecărei noi zile, devenită ieri, cele petrecute şi întipărite 

în memorie. După o vreme însă, zilele şi paginile pe care 

credea că le ţinuse bine minte îşi amestecaseră firele. A 

continuat totuşi. Paginile cărţii sale mentale începuseră 

să semene tot mai mult unele cu altele. Devenise un 

jurnal al întâmplărilor antagonice: banale sau ieşite din 

comun. Primele erau redundante şi uşor de reţinut; 

celelalte, rare şi inedite, erau memorabile. Nimic despre 

detalii. Petrecea mult timp cu rememorarea zilelor-pagini 

din lunile, anii anteriori şi nici nu amintea măcar când îl 

începuse. M-a lăsat să înţeleg că, după câţiva ani, 

dezamăgită de propria limită, a renunţat la „proiect”. Am 

întrebat-o de ce şi cum i-a venit ideea. Mi-a spus că nu 

ştie. I-a venit pur şi simplu. A trecut peste subiect ca şi 

cum ar fi fost o copilărie. Nu i se mai păruse aşa de 

importantă viaţa ei ca să merite să fie scrisă în minte. 

Nici a ei, nici a altora. Avea de trăit şi de citit... 

m reîntâlnit-o după un timp, după vreo zece ani, şi 

am întrebat-o dacă şi-a reluat proiectul. Mi-a 

răspuns zâmbind ca nici nu s-a mai gândit la el. Nici la 

raţiunile care l-au declanşat. Păcat, mi-am zis. I-am şi 

împărtăşit părerea mea de rău. Mi-a replicat 

condescendent, bătrânesc şi, în accepţia ei, filosofic: 

– Fiecare om este o carte; fiecare zi este o pagină 

dintr-o carte. Când ultima zi îşi atinge năzuinţa, către 

care toate celelalte aspiră şi pe care o ratează, se termină 

cartea. Unele cărţi sunt mai interesante, altele mai puţin. 

Cartea vieţii mele face parte din categoria celor din 

urmă. 

etafora plată a căzut ca un verdict. Nu, zău! Avea 

şi maturitatea şi obiectivitatea şi neutralitatea 

necesare unei asemenea sentinţe! Puteam să o contrazic? 

Da, şi? Doar le ştia pe toate, la 20 de ani 

red, totuşi, în dreptul la recurs. Cu toate astea, mai 

interesant decât portretul de cititoare şi cărţile pe 

care le citea (pentru plăcerea imediată, pentru toată viaţa 

– John Ruskin, pentru hrănirea tinereţii şi bucuria 

bătrâneţii – Cicero etc.) mi se pare motivul pentru care 

devenise cititoare.  
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