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Interviu 

Noi “descoperiri ale ochiului”:  

Biblioteca în cultura digitală 

Interviu cu poetul şi criticul literar Ion Pop 

realizat de Dana Nora Dinu 

 

 

ntrunirea prilejuită de decernarea Premiului Petre 

Stoica pe anul 2013 ar fi avut, poate, unele şanse să 

înţepenească într-o atmosferă caracteristică acestui tip de 

evenimente, dacă laureatul n-ar fi fost  profesorul 

universitar clujean Ion Pop. Deşi, chiar şi numai 

parfumul dulce-amărui al celor Unsprezece adnotări 

lirice la covoarele Şerbanei
1
 care plutea peste onorata 

asistenţă, condimentat de  clipirea şăgalnică  a 

“emoticonului” editorului, constituia un antidot destul de 

eficient pentru preîntâmpinarea zisului fenomen . Din 

clipa în care şi-a lăsat paltonul în vestiarul BCUT şi până 

la Cravata lui Gellu Naum (poemul citit după 

festivitate),  a însufleţit “scena” cu acel aer 

inconfundabil, cu o undă de sobrietate amintind de 

personajele lui Slavici, dar mai cu seamă cu 

luminozitatea caldă, specifică generosului suflet 

ardelenesc - care mie îmi redeştepta nostalgii din anii 

studenţiei clujene – într-un cuvânt,  echilibrul visat de 

creatorii conceptului Echinox.  

eşi nu am avut privilegiul de a mă număra 

printre studenţii domniei-sale, aura celebrei 

reviste studenţeşti Echinox  - pe care încă o mai 

păstorea pe-atunci (redactor-şef şi director  între 1969-

1983) – ne vrăjea pe toţi. Beneficiasem însă din plin de 

primele sale Ore franceze (Ore franceze I, dialoguri şi 

medalioane critice, 1979) - impresionantele interviuri 

cu personalităţi ale lumii culturale franceze, între care 

criticii Şcolii de la Geneva,  grupare de căpetenie şi de 

căpătâi în bibliografiile noastre, rod al anilor  petrecuţi 

în capitala Franţei ca asistent asociat la Universitatea 

Paris III – Sorbonne Nouvelle (1973-1976), precum şi 

de traducerile din Georges Poulet  şi Jean Starobinski 

(Georges Poulet, Conştiinţa critică, 1979 ; Jean 

Starobinski, Textul şi interpretul, 1985).  

Nu îi cunoşteam însă prea bine “biata cuminţenie” 

lirică (Biata mea cuminţenie, 1969) şi nici “pornirea 

rebelă” spre avangardă (cu rol de echilibrare - apreciază 

domnia-sa) - poate şi datorită “buclei” critice 

(Transcrieri, eseuri, 1976;  Nichita Stănescu  –  spaţiul 

şi măştile poeziei, 1980;  Lucian Blaga – Universul 

                                                           
1
 Petre Stoica, Unsprezece adnotări lirice la covoarele Şerbanei, 

îngrijirea ediţiei şi cuvânt înainte Marcel Tolcea, Brumar, Timişoara, 
2013. 

liric, 1981; Lecturi fragmentare, eseuri, 1983; Jocul 

poeziei, eseuri, 1985) dintre publicarea volumelor de 

versuri Gramatică tîrzie, 1977 şi Soarele şi uitarea, 

1985, deşi  aveam să aflu că era o reluare a unei 

preocupări mai vechi  (Avangardismul poetic românesc, 

eseuri critice, 1969; Avangarda în literatura română, 

1990 ; Gellu Naum. Poezia contra literaturii, 2001) . L-

am redescoperit apoi, după 1989, tot pe direcţia critică şi 

traduceri (Gerard  Genette, Introducere în arhitext.  

Ficţiune şi dicţiune, traducere şi prefaţă de Ion Pop, 

1994), şi a unor contribuţii (Roland Barthes, Plăcerea 

textului, traducere de Marian Papahagi, postfaţă de Ion 

Pop, 1994;  Paul Ricoeur, De la text la acţiune, 1999; 
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Paul Morand, Bucureşti, traducere de Marian Papahaghi 

şi Ion Pop ; prefaţă şi note de Ion Pop, 2000), între care 

şi valoroase (şi greu încercate
2
) lucrări de referinţe 

(Dicţionar analitic de opere literare româneşti, vol. I-

IV,  coordonare şi revizie ştiinţifică 1998-2003), căci 

funcţiile administrative pe care le-a îndeplinit nu lăsau, 

poate, loc de reverii (director al Centrului Cultural 

Român din Paris între 1990-1993, decan al Facultăţii de 

Litere a Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, 

1996-2000).  Evenimente din preajma răscrucii dintre 

milenii aveau să redeştepte strunele lirei sale, rezultând o 

serie de volume de versuri (Descoperirea ochiului, 2002 

; Elegii în ofensivă, 2003; Litere şi albine, 2010; În faţa 

mării, 2011). 

lterior, mergând pe firul ideilor sale din interviuri, 

mi-a atras atenţia - între altele - şi o frază 

referitoare la  dublul sentiment de siguranţă şi de 

tensiune pe care ţi-l dau cărţile, imagine în  care mă 

recunoşteam şi pe mine,  circulând într-un univers al 

cărţilor, purtându-le cu mine mai tot timpul, atât sub 

vechea cât şi sub noua lor înfăţişare,  între “biblioteca 

mea” de-acasă şi “biblioteca mea” de la serviciu, 

oprindu-mă prin librării şi anticariate (care sunt tot “ale 

mele”, într-un fel) - chiar dacă rezultatele sunt mult mai 

modeste. 

tiam că urma să fie distins cu Premiul Petre Stoica 

(după ce, cu un an înainte, îi fusese acordat  Premiul 

Naţional al Uniunii Scriitorilor) şi urmăream în presă 

detalii despre eveniment. Nu le-am primit decât în ceasul 

al doisprezecelea, când am aflat că festivitatea avea să se 

desfăşoare chiar la Biblioteca Centrală Universitară 

“Eugen Todoran”. Aşa încât, într-o zi de noiembrie 

auriu, am alcătuit câteva întrebări - cam îngrabă, dat 

fiind că nu aveam decât câteva ore la dispoziţie – şi m-

am înfăţişat domniei sale cu tracul “reporterului “ 

debutant şi emoţia reîntâlnirii cu “Clujul meu”, cu unul  

dintre eroii “din cărţi”, în carne şi oase. Ceea ce mă mai 

liniştea, era faima bunăvoinţei şi a nemăsuratei sale 

disponibilităţi faţă de începători (căci eram  şi eu o 

începătoare, nu-i aşa ?) de care aflasem din povestirile 

echinoxiştilor. Dar cred că nimic nu m-ar fi smuls din 

spatele filelor unde m-am refugiat, dacă n-ar fi fost 

teama pierderii unei “adieri" dinspre Cluj, dinspre alte 

vremuri, cu tot ceea ce reprezintă domnia-sa.   

mi propusesem să aflu – dacă aveam să mă dovedesc 

în stare – cum  se înfăţişează “ochiului” poetic noua 

“lume scanată”  a literelor, dar mai ales, cu câte 

“gradaţii” sporeşte tensiunea criticului în contextul 

evoluţiei textului de la prezenţa “permanentă” la 

omniprezenţă, dată fiind extrema accesibilitate şi 

manevrabilitate în forma sa virtual - “reîncarnată” care, 

dincolo de clarificări benefice pot avea consecinţe asupra 

receptării mesajului prin disturbarea şi fragmentarea 

lecturii.  Nu este o problematică nouă, fiind reluată 

                                                           
2 Dicţionarul scriitorilor români , coordonatori  Mircea Zaciu, Marian 
Papahagi, Aurel Sasu , vol. I-IV, Editura Științifică și Enciclopedică, 

București, 1995-1999; Scriitori români – mic dicţionar - coordonatori  

Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, Editura Științifică și 
Enciclopedică, București,1978. 

frecvent, dar mi se pare că ea primeşte o  încărcătură 

aparte atunci când  relaţia interpretului cu textul devine  

“trăire”, sau, cum spunea Georges Poulet, “act de iubire” 

- metaforă ce defineşte acea orientare a criticii numită 

“de identificare”. Şi, desigur, nu puteam rezista nici 

curiozităţii de a afla cum i se par domniei-sale "hainele 

cele noi", tot virtuale, ale - de-acum - "bătrânului" 

Echinox, cu suişurile şi coborâşurile celor 45 de ani de 

existenţă. Apoi, venind dintr-o zona a bibliotecii 

responsabilă de primul produs cu care utilizatorii-cititori 

iau contact, catalogul electronic, şi fiind mereu în căutare 

de repere şi semnale “de celalată parte a OPAC-ului“, 

eram interesată  de eficienţa modului de concepţie, 

organizare şi afişare a informaţiei din baza de date.  

in teama de-a nu "strica treaba" cu "graba" şi de a 

nu-l acapara cu totul, nu am mai abordat atunci 

toate aceste chestiuni. Din fericire, soarta s-a dovedit 

favorabilă (şi domnul profesor extrem de binevoitor), 

oferindu-mi răgazul celor câteva săptămâni până când 

domnia-sa a fost din nou oaspetele BCUT cu prilejul 

lansării Paginilor germane ale Poeţilor Echinoxului 
3
 

pentru a completa întrebările pe care le redau în 

continuare împreună cu răspunsurile, aşa cum au fost 

formulate. 

DND  Pornind de la un interviu  mai vechi  în care 

spuneaţi că prezenţa cărţii vă dă un sentiment de 

siguranţă, v-aş ruga să definiţi în câteva cuvinte 

biblioteca.  

IP  Când mă gândesc la Bibliotecă, îmi vin în minte 

imediat cel puţin două “definiţii” lirice: una, foarte 

celebră, a lui Borges, care-şi reprezenta Paradisul în 

chipul unei biblioteci enorme; a doua, a lui Ilarie 

Voronca, vorbind despre biblioteci ca despre nişte 

„anticamere ale veşniciei”. În mare măsură, ele exprimă 

şi gândul meu despre acest spaţiu emblematic al Cărţii, 

unde m-am simţit întotdeauna mai acasă decât acasă, 

loc de mari bucurii. Pe prima pagină a unui caiet al meu 

de lecturi particulare din liceu, scrisesem citatul din 

Miron Costin despre cea mai plăcută şi de folos zăbavă 

a omului, care e „cetitul cărţilor”... Biblioteca mi-a dat 

într-adevăr, un fel de sentiment de siguranţă şi de 

solidaritate cu gândurile şi cu  imaginaţia altora, a 

lărgit mult spaţiul meu de comunicare cu lumea, mi-a 

revelat mereu adevăruri fundamentale. Recunosc, însă, 

că, mai ales ca poet, am simţit acest spaţiu şi ca pe unul 

al multor frustrări,   fiindcă, oricum, Biblioteca te 

desparte cumva de viaţa trăită în imediatul şi firescul ei, 

obligându-te să devii, nu-i aşa, „livresc”... Iar nostalgia 

„naturii”, a unei anumite prospeţimi a experienţei de 

viaţă, rămâne mereu vie, dacă priveşti lumea mai mult 

prin fereastra foarte geometrică şi cumva limitativă şi 

constrângătoare a Bibliotecii.  De la o vreme, constat, 

însă, cu un alt soi de melancolie, că multă lume, mai ales 

tânără, se cam desparte de bibliotecă, de librării, de 

                                                           
3 Poeţii revistei Echinox, vol. 2, Pagini germane : Antologie (1968-

1988), ediţie îngrijită de Ioan Muşlea, prefaţă de Ion Pop, Limes, Cluj-
Napoca, 2013.  
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cărţi. Alte limbaje, mai degrabă eterice, atrag vârstele 

tinere ale zilei ... 

DND  În acelaşi interviu spuneţi că prezenţa 

permanentă a textului, relaţia cu textul creează o stare de 

tensiune. Această stare de tensiune se amplifică în 

contextul culturii digitale ? 

IP  Starea de tensiune la care vă referiţi ţine, mi se 

pare, de o anumită „logică” a imaginarului în scrisul 

meu, mai ales în poezie, deoarece sunt nevoit să-mi 

confrunt mereu propria imagine despre lume cu infinitul 

imaginar al Bibliotecii, într-un dialog mereu interogativ, 

neliniştit, care pune în ecuaţie numita trăire nemediată a 

faptului de viaţă cu multiplele mijlociri care, vrând-

nevrând, o deviază, de nu o chiar alterează şi falsifică. E 

drept că, foarte adesea, o şi intensifică prin aport de ... 

imaginaţie conotativă, capabilă să înscrie 

„evenimentul” cotidian în forme metaforic-simbolice 

mai dense şi mai „durabile”. Apare, însă, inevitabil, şi 

conştiinţa convenţiei poetice, relativizantă, ironic-

elegiacă, iar zisa experienţă trăită capătă o coloratură 

aparte în oscilaţia permanentă şi neliniştită dintre scris 

şi trăit. – Când scriu critică, am alt spaţiu de reflecţie. 

Cărţile mele despre avangardă, de pildă, au ocupat 

destul loc cu punerea în discuţie tocmai a convenţiei 

literare, problemă centrală a avangardelor, atât de 

preocupate, cum ştim, de răsturnarea raporturilor dintre 

existenţial şi scriptural, în favoarea acelui dintâi. Pe de 

altă parte, toată istoria poeziei (şi a literaturii în 

general) nu e decât o suită tensionată de confruntări 

dintre limbaje, stiluri, curente şi formule literare, din a 

căror bătălie se naşte mereu „noul”, devenit curând 

vechi ori reabilitat în funcţie de contextele socio-literare 

diferite ale lecturii şi scrisului. – „Cultura digitală” 

sporeşte, într-un fel, această tensiune, căci cartea 

tipărită pe hârtie tinde să fie înlocuită, de la o vreme, de 

cea „eterică”, electronică, dispar multe dintre 

obiceiurile de lectură, care au fost secole de-a rândul 

ale omenirii întregi, sunt ameninţate cu dispariţia 

manuscrisele, cu bogăţia aşa de sugestivă a variantelor 

unor opere, va dispărea şi frumoasa, ampla, însufleţita 

corespondenţă de odinioară, căreia i se substituie tot 

mai mult mesajul ca şi telegrafic, adesea strict 

informativ, sec, lipsit de vibraţie.  Notez, totuşi, că 

aceeaşi „cultură dgitală” aduce şi uriaşe înlesniri de 

comunicare şi de lectură, de informaţie, facilitează 

accesul la surse altădată de neimaginat. Scrisul însuşi 

devine tot mai lejer, textul se corectează şi 

perfecţionează rapid, se transmite ca şi instantaneu spre 

interlocutori, cu sacrificiile, desigur, menţionate. 

Urmele trudei scrisului, ale ezitărilor reflecţiei şi 

reveriei, se pierd în mare măsură... Eu însumi nu mai 

scriu de multă vreme textele critice decât la calculator, 

ba chiar unele poeme le articulez, după prime însemnări 

fugare cu creionul, pe spaţiul mai generos al ecranului... 

Se vede, aşadar, că sunt tensiuni şi tensiuni, dar şi 

destule destinderi şi libertăţi noi de respiraţie... 

DND  Şi tot legat de aceasta, dacă credeţi că 

Echinoxul a recâştigat ceva din ceea ce a pierdut, fiind 

acum transpus în mediu virtual.  

IP  Echinox-ul va fi câştigat sau pierdut cam tot ceea 

ce câştigă şi pierd periodicele  „on line”. Îmi place şi 

mie să citesc reviste pe internet, fac şi serioase economii 

în felul acesta, dar rămân, totuşi, un iubitor al foşnetului 

şi granulaţiei hârtiei, al răsfoirii şi notelor marginale pe 

o publicaţie sau alta. Comunicarea mea cu textele nu e 

chiar aceeaşi în cele două situaţii. Lucrul bun e că 

posibilităţile de difuzare ale periodicelor cresc astfel 

enorm, ca şi viteza de acces la ele. – Eu n-am urmărit 
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revista Echinox pe internet, o citesc încă pe hârtie, chiar 

cu formatul schimbat, e important că mai poate să 

apară, în ciuda marilor  dificultăţi financiare  din ultimii 

ani. Chiar la acest început de decembrie vom sărbători 

45 de ani de existenţă a „revistei studenţeşti de cultură”, 

care, iată, e una dintre cele mai longevive publicaţii din 

cultura română şi a reuşit în aceste decenii să formeze 

un foarte mare număr de scriitori, şi nu doar scriitori, în 

cele trei limbi în care a apărut de la început, română, 

maghiară şi germană. E de regretat, acum, dispariţia, 

practic, a „nemţilor noştri”, saşi sau şvabi, pierdere 

gravă în toate privinţele... Oricum, pentru mine această 

grupare şi revistă a însemnat enorm, mi-a schimbat 

viaţa, căci am găsit în acest mediu tânăr o atmosferă de 

minunată emulaţie, generoasă şi sinceră, o 

extraordinară încredere în cuvântul scris şi – dacă vreţi 

– în Bibliloteca aceea cu majusculă, formatoare de vieţi 

şi de spirite. 

DND  Care sunt aşteptările dvs. în legătură cu 

biblioteca ? Ce ar trebui să conţină relaţia unei biblioteci 

academice cu instituţia pe care o deserveşte, adică cu 

universitatea ? 

IP  Nu pot avea alte aşteptări decât cele de până 

acum: Biblioteca rămâne şi va rămâne o sursă esenţială 

de informaţie şi formare pentru orice intelectual 

adevărat. Într-o lume în care poţi „ajunge” – cred unii – 

şi fără prea multă lectură, eu cred că atingerea ţelurilor 

majore ale unui om autentic nu se poate realiza decât 

trecând prin „poarta strâmtă” – cum e şi a Paradisului 

biblic – a Bibliotecii. Dacă ai trecut prin ea,  descoperi, 

treptat, o lărgime pe care abia o visaseşi... Universitatea 

– ca instituţie a „universalului” – nu poate trăi fără 

Bibliotecă şi e de datoria ei să-şi mobilizeze învăţăceii la 

cât mai multe ore de lectură în spaţiile ei.  

DND  În legătură cu organizarea conținutului bazei 

de date a bibliotecilor. Cât de uşoară sau - dimpotrivă - 

dificilă vi se pare interogarea bazei de date a unei 

biblioteci ? Este informaţia uşor de accesat sau vi se pare 

că pierdeţi timp ?  

IP  Remarc cu plăcere că „bazele de date” al biblio-

tecilor noastare universitare se îmbogăţesc pe zi ce trece 

şi că accesul la bibliotecile virtuale din toată lumea  e 

tot mai facil - şi cred că va trebui mereu lărgit. În ce mă 

priveşte, recurg şi la fişierele tradiţionale, dar 

informatizarea bibliotecilor sub toate aspectele îmi pare 

un lucru excelent, de mare ajutor pentru orice cititor. 

Poate că ar fi de accelerat ritmul de transcriere în 

bazele de date ale unor publicaţii mai vechi, care se 

deteriorează tot mai mult şi riscă chiar să dispară. 

Conservarea lor digitală e imperios necesară. 

DND  De ce, totuşi, chiar şi utilizatorii “avizaţi” din 

comunitatea stiinţifică preferă recurgerea la motoarele de 

căutare, deşi rezultatele interogării sunt redundante şi 

cantitatea de informaţie furnizată depăşeşte capacitatea 

de consultare ? 

IP  Documentarea pe internet a devenit o practică 

aproape curentă, dar ea nu garantează întotdeauna şi 

calitatea „lecturii” datelor aşa de uşor oferite. Se 

produc şi furturi, plagiate, se preiau referate, ba chiar 

teze de doctorat, - şi cunoaştem cazuri de „copy paste” 

chiar printre marii demnitari ai actualităţii politice... 

Poate că tocmai în materie de perfecţionare a 

mijloacelor de control electronic al unor asemenea 

practici reprobabile ar fi de făcut încă destule lucruri – 

altfel există riscul unei anumite devalorizări şi 

compromiteri a cercetării ştiinţifice, cu efecte morale 

grave. Suntem, însă, ca şi obligaţi, să credem mai 

degrabă în avantajele oferite de noile mijloace digitale 

de informaţie şi cercetare, decât în prejudiciile pe care 

ele le pot aduce. Educaţia e decisivă, încă o dată, iar 

Universitatea are şi va avea în acest domeniu un rol 

fundamental, şi datorită Bibliotecii ei. 


