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REZUMATUL TEZEI 

 

Cuvinte-cheie: istorie, istoricitate, antimodern, apocalipsă, biografie, cronologie, 
Cădere, descompunere, desfigurare, degradare, desemiotizare, evenimenţial, 
figură, fragment, grădină, haiku, istorie literară, memorie, modernitate, paradis, 
resemantizare, romantism, ruine, semn, stelă, suprarealism, suprimare, urmă, 
utopie. 

 

A. Argument: chestiuni de metodă  

Acolo „unde există multă lumină, umbra este adâncă”, spunea Goethe. Plecând de 

la această afirmaţie, ambiţia tezei noastre a fost de a investiga zonele de umbră ale unui 

univers poetic cunoscut, în genere, ca unul transparent, solar şi monolitic. Universul 

implicat este cel al lui Philippe Jaccottet, poet elveţian de expresie franceză, născut în 

1925 la Moudon, lângă Lausanne, şi stabilit, din 1953, la Grignan, în sudul Franţei. 

Zonele de umbră sunt toate semnele de fisură, uneori foarte fine, aproape 

imperceptibile, ce erodează spaţiul poetic jaccottean şi îl transformă într-un spaţiu 

polemic, în tensiune. Umbra care se alungeşte aparţine istoriei, termen pe care l-am 

utilizat în întreaga sa polisemie, având în vedere faptul că, în limba franceză, cuvântul 

histoire poate trimite, în acelaşi timp, la Istoria evenimenţială, la istoria literară, la istoria 

subiectivă şi la arta narativă.   

Opţiunea noastră de a utiliza termenul cu toate sensurile sale multiple se justifică 

prin aporturile teoretice şi practice pe care ele le-au adus tezei noastre. Mai mult, toate 

aceste patru sensuri sunt exploatate de către Jaccottet însuşi într-o direcţie convergentă: 

cea a „suprimării” ( l’effacement). 

Ceea ce am dorit să demonstrăm pe parcursul acestor pagini a fost faptul că opera 

lui Philippe Jaccottet este profund ancorată în istorie, că ea nu se poate înţelege adecvat 

în absenţa unei priviri istorice şi că imaginarul său nu se construieşte ex nihilo, ci 

urmează şi evoluţia generală a ideilor vehiculate pe plan european, începând cu anii 40 

până în prezent. În aceeaşi ordine de idei, am încercat să arătăm că leitmotivul său 

central, dorinţa „suprimării”, constituie mai puţin o prezenţă veritabilă în text cât, mai 

ales, un ideal de atins, o căutare a perfecţiunii, până şi în eşec.     
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Teoretizată în textele reflexive sau înscrisă ca utopie estetică în textele poetice, 

problematica suprimării implică perspectiva istorică printr-un implicit pe care ea îl 

presupune şi care trebuie situat în contextul istoriei literare franceze din anii 40. 

„Suprimarea” proclamată de Jaccottet nu se suprapune decât parţial peste dispariţia 

instanţei enunţiative a lui Mallarmé,  în ciuda a tot ceea ce îi poate apropia la nivelul 

strategiilor discursive. Şi aceasta pentru că, între negativitatea locutorie mallarmeană şi 

transparenţa subiectului urmărită de Jaccottet, s-au scurs mai mulţi ani de istorie literară. 

Raporturile lui Jaccottet cu romantismul, cu pretenţia acestuia de a dezvălui, în operă, 

intimitatea unui subiect, şi cu suprarealismul, cu a sa exagerare a practicii analogice, 

revelează istoricitatea doctrinei jaccotteene a „suprimării”, ca o polemică indirectă 

adresată ideologiilor poetice precedente.  

Într-o supraabundenţă impresionantă de comentarii critice, chestiunea istoriei 

ocupă încă puţine pagini în studiile critice axate pe opera lui Philippe Jaccottet. 

Menţionăm, mai întâi, volumul mai vechi al lui Hervé Ferrage, consacrat unui „pariu al 

inactualului” la Jaccottet. Câteva studii reunite în Actele unui colocviu organizat, în 

2001, la Montpellier, discută raporturile ce se stabilesc între discursul jaccottean şi 

memorie, atingând, astfel, şi probleme legate de istoricitate. În teza sa dedicată lui 

Jaccottet, chiar dacă nu ezită să menţioneze explicit cauzalitatea internă dintre poezia lui 

Jaccottet şi contextul istoric în care ea se naşte, Aline Bergé optează, totuşi, pentru o 

analiză fenomenologică a operei. Opţiune, de altfel, perfect legitimă, întrucât teza sa nu 

se focalizează pe rolul Istoriei în opera lui Jaccottet şi, mai degrabă, pe felul în care 

scriitura peisajului traduce o subiectivitate şi o concepţie particulară asupra limbajului.  

Un studiu interesant, centrat pe această problematică, este semnat de Dominique 

Kunz Westerhoff. Publicat în 2000 într-un volum colectiv ce tratează prezenţa istoriei în 

literatură, articolul profesorului de la Universitatea din Lausanne încearcă să reconstituie 

o „arheologie a criticii imaginii” în poeticile lui Philippe Jaccottet şi Yves Bonnefoy. 

Atitudinea complexă şi contradictorie pe care poetul elveţian o manifestă vis-à-vis de 

imaginea poetică este analizată aici dintr-o perspectivă istorică. Dominique Kunz se 

fundamentează pe un vis pe care Jaccottet îl are în legătură cu Bonnefoy, vis evocat în La 

Seconde Semaison şi în care sunt asociate, pe acelaşi plan, lagăr de concentrare, iudaitate, 

absenţă şi scriitură. Atenţia pe care criticul o manifestă faţă de un gen mai puţin studiat 
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precum cel al relatării onirice este revelatoare pentru propriul nostru parcurs, construit la 

rândul său pe ceea ce pare a absenta atât în operă, cât şi în exegeza critică. Astfel, un 

subcapitol important al tezei va relua problematica onirică, a „celeilalte vieţi” a lui 

Jaccottet, după cum autorul însuşi o descrie.  

 

B. Metodologie   

Instrumentele critice la care am apelat sunt cele ale stilisticii contemporane (în 

particular, stilistica figuralului conceptualizată de Laurent Jenny), ale istoriei literare 

(Antoine Compagnon, Matei Călinescu, Marc Gontard, Henri Meschonnic, Jean-Claude 

Pinson, Michel Collot), ale antropologiei contemporanului sau a „supra-modernităţii”, 

conform conceptului fabricat de Marc Augé, ale filosofiei Istoriei (Jean-François 

Lyotard) şi ale sociologiei câmpului literar (Jean-Pierre Bertrand şi Pascal Durand).  

 
C. Corpusul şi structura tezei 

Teza este compusă din două mari părţi ale căror titluri se reiau, în chiasm, unul pe 

altul. Astfel, Semnelor istoriei, căutate şi analizate în prima parte, le corespunde O istorie 

de semne, consacrată relaţiilor ce se ţes, în opera lui Jaccottet, între tematica sfârşitului 

Istoriei şi cea legată de sfârşitul limbajului. 

Citită în cheia „suprimării”, a lapsusului voluntar sau involuntar, istoria reprezintă 

punctul de fugă al celor cinci capitole ce compun teza. 

* 

Obiectivul primei părţi, Les signes de l’histoire (Semnele istoriei), a fost de a 

problematiza câteva direcţii de lectură. În cadrul primului capitol, intitulat 

Chronophagies. Écrire après la « fin de l’histoire » (Cronofagii. A scrie după 

„sfâr şitul istoriei”) , am încercat să decelăm firele care îl leagă pe Jaccottet de epoca sa, 

de poeticile postbelice şi de curente literare anterioare cu care a fost, uneori prea uşor, 

asociat. Relaţiile ambigue pe care Jaccottet le are cu romantismul şi simbolismul, pe de o 

parte, şi cu suprarealismul şi modernismul, pe de altă parte, explică „criza taxinomică” de 

care suferă opera lui Jaccottet. Dacă ar fi să ne situăm în vechea grilă de interpretare 

structuralistă, Jaccottet ar trebui în mod necesar să aparţină unui câmp sau altul al 

literaturii. Şi, în acest caz, „clasicismul” său este evident. Avem aici de-a face cu un 
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clişeu de lectură: foarte puţini critici riscă să plaseze opera lui Jaccottet într-un curent 

literar însă, când o fac, o asociază mai degrabă cu romantismul german. La construirea 

acestei filiaţii contribuie îndeosebi declaraţiile lui Jaccottet însuşi, format la şcoala lui 

Gustave Roud, traducător în limba franceză al lui Novalis. Însă, între romantismul 

german şi modernitatea lui Jaccottet raporturile sunt atât de apropiere cât şi de distanţă. 

Anii de istorie literară îşi fac simţită prezenţa în opera lui Jaccottet.  

Modernitatea, un cuvânt-cheie. Jaccottet pare mai degrabă să se revolte împotriva 

ei. De altfel, scriitura sa nu are nimic din dorinţa modernului de „épater le bourgeois”. 

Din contră, scriitura lui Jaccottet este limpede şi pudică. Mai mult, într-o primă etapă a 

operei, Jaccottet nu refuză structurile ritmice regulate, rima şi forme poetice tradiţionale 

precum sonetul.   

Jaccottet ar aparţine, aşadar, „anti-modernilor” declaraţi: dovadă stă scriitura sa. 

Însă unele elemente, uneori infime, contrazic viziunea unui Jaccottet apolinic. În acest 

capitol, obiectivul nostru nu a constat atât în descrierea şi comentarea unor atitudini cât în 

semnalarea unor puncte nevralgice ale scriiturii, puncte ce pot conduce spre nişte 

răspântii interpretative. Existenţa acestor răspântii nu interzice, în nici un caz, 

posibilitatea de a citi textul într-o cheie de lectură sau alta: ea împiedică doar monopolul 

unei interpretări în detrimentul alteia, poate tot atât de legitime. Opera lui Jaccottet se 

refuză compartimentărilor. Jaccottet nu este un poet al Literei, în continuarea lui 

Mallarmé, dar aceasta nu îl stinghereşte să îl evoce pe Mallarmé în textele sale şi să îşi 

facă o plăcere din jocul cu cuvintele, atâta timp cât acesta este motivat. Această 

ambiguitate defineşte caracterul modern al scriiturii jaccotteene ca o scriitură ce, 

manifestând o predilecţie timpurie pentru versul regulat şi rimat, pentru forme poetice 

tradiţionale şi pentru un imaginar al elementarului, vine totuşi după romantici şi după 

Mallarmé.    

* 

Dintr-o perspectivă mai largă, cea a modernităţii istorice, Jaccottet întoarce, puţin 

câte puţin, spatele Istoriei în operele sale poetice pentru a-i face loc în alte tipuri de 

scriitură. În cel de al doilea capitol, intitulat Poésie et événementialité. De l’histoire 

refoulée à l’histoire refusée (Poezie şi evenimenţialitate. De la istoria refulată la 

istoria refuzată), am dorit să ridicăm puţin vălul de umbre ce acoperă încă opera lui 
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Jaccottet şi să recuperăm urmele de istoricitate prezente atât în volume ancorate în mod 

direct în Istorie, cât şi în texte care eludează, la prima vedere, problematica istorică. Am 

optat pentru păstrarea polisemiei cuvântului histoire, evocată în Introducere.  

Mai întâi, ne-am aplecat asupra modului în care ecoul devastator al războiului s-a 

repercutat asupra conştiinţei liniştite a elveţianului protejat în spatele frontierelor ţării 

sale. Acest ecou îşi face simţită prezenţa, la nivelul scriiturii, printr-o ezitare dureroasă 

între două regimuri figurative. Analiza poemului Requiem şi a sonetelor din L’Effraie a 

încercat să demonstreze că prezenţa istoriei, evenimenţiale şi poetice, nu încetează să se 

facă simţită până şi în texte ce nu o presupun în mod explicit, în consecinţele pe care 

negativitatea sa o are în opţiuni de figurare şi de motive poetice. Miza reexaminării 

volumelor L’Ignorant şi Airs a constituit-o problematizarea „dispariţiei” biografice şi a 

imediatului rostirii, direcţii de lectură iniţiate de prefaţa fondatoare a lui Jean Starobinski 

şi de studiile lui Jean-Pierre Richard şi Georges Poulet.  

Textele jaccotteene nu eludează subiectul ci creează un „efect de subiect” 

(Philippe Hamon), o figură retorică compusă în negativ din priviri oblice, din metafore 

poetice ce servesc drept „cheie” de lectură (a lumii şi a poeziei) şi din proiecţii 

fantasmatice mai mult sau mai puţin mitologice.    

* 

În cel de al treilea capitol al primei părţi, capitol intitulat Petites histoires de 

(dé)composition (Mici istorii de (des)compunere), continuăm examenul amorsat în 

capitolul precedent, extinzându-l însă la nivelul întregii opere. Astfel, nu am mai 

întreprins o lectură a operelor, ci o analiză a trei teme legate, fiecare în felul ei, de 

chestiunea ce ne-a interesat. Căderea în Istorie şi inaugurarea timpului: folosindu-se de 

motivul adamic al Căderii, Jaccottet rescrie, într-o manieră revelatoare, istoria umanităţii. 

În inaugurarea Istoriei, poetul elveţian vede o consecinţă directă a acestei „scene 

originare”. De acum înainte, între Istorie şi Paradis se cască o prăpastie aparent de 

netrecut, fapt revelat prin înmulţirea motivelor legate de timp şi de pierderea unităţii 

primordiale. Dintre toate aceste motive, ne-am aplecat doar asupra motivelor 

arhitecturale: ruine, monumente ale căror caractere s-au şters, stele, morminte. O reluare 

a analizei, din perspectiva acestei focalizări restrânse, a poemelor din volumul Airs ne-a 

permis însă să observăm că Paradisul nu rămâne utopia absolută şi ultimă a scriiturii 
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jaccotteene. El va fi înlocuit, la nivelul imaginarului formal al versului şi în carnetul de 

note, de o figurare vizuală a unui spaţiu mesianic ce nu eludează problematica temporală, 

ci o converteşte în durată fericită.       

* 

În prima parte a tezei, obiectivul nostru a fost repertorierea „semnelor istoriei” în 

opera lui Philippe Jaccottet, adică a motivelor, imaginilor şi a temelor majore care ni s-au 

părut a depinde de o conştiinţă istorică a actului scriiturii. Cea de a doua parte este 

dedicată unui element care, prin importanţa fundamentală pe care o are atât pentru poet, 

cât şi pentru cititorul de poezie, beneficiază din partea noastră de o atenţie sporită. Acest 

element este limbajul, mijlocul de expresie al oricărui poet, în ciuda tuturor denegaţiilor 

posibile pe care acesta le-ar putea avansa în favoarea unei scriituri inspirate. 

În studiul său, Introduction à la poésie moderne et contemporaine, Lionel Verdier 

consideră că, după momentul crucial din 1945, poeticile franceze pivotează în jurul a trei 

mari axe tematice: criza subiectului, criza reprezentării şi critica limbajului. Regăsim la 

Jaccottet acest din urmă aspect declinat în paradigmele cele mai diverse. Interogaţiile 

asupra actului scriiturii şi asupra însăşi a posibilităţii rostirii converg în direcţia 

conştientizării unui exil în limbă, a unei istoricităţi a limbajului ce nu încetează să situeze 

subiectul într-un dincolo al obiectului sau al emoţiei pe care încearcă să le exprime. 

Atunci când este vorba de redarea unei impresii „paradisiace”, resimţită de Jaccottet în 

cursul plimbărilor sale sau al unei lecturi, limba devine semnul dureros conştientizat al 

absenţei Paradisului, al unui exil neîntrerupt de cealaltă parte a lui. 

„La vest de Eden”: a trăi în Occident se traduce, la Jaccottet, prin sălăşluirea într-

un Occident lăuntric care îl face să caute neîncetat, precum Orion-ul lui Poussin, figurare 

picturală a subiectului poetic contemporan, un Orient originar. Iată de ce Grecia sau 

Rusia sunt mai puţin, pentru el, nişte referenţi geografici situaţi pe o hartă cât nişte nume 

care fac loc unei visări ce deschide „adâncimea miraculoasă a Timpului” pentru a 

transforma un limbaj, o lume şi un subiect în agonie, în tinereţe veşnică şi în 

redescoperire a memoriei ce ne releagă de originea noastră uitată.      

Fără a fi un profet al sfârşitului – al lumii sau al poeziei, Jaccottet asistă în martor 

implicat la o degradare istorică care se propagă în toate aspectele vieţii contemporane. 
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Amurgului zeilor îi corespunde o lume din ce în ce mai spectrală. Lipsa de sens a vieţii se 

reflectă, precum într-o oglindă, într-un limbaj din ce în ce mai vid, a cărui vacuitate se 

traduce, în mod paradoxal, în termenii opacităţii. Temă majoră a povestirii L’Obscurité, 

singurul roman scris de Jaccotett până în prezent, căderea Supraomului condensează 

ideea unei apocalipse universale iminente. Acest sfârşit al Istoriei este profetizat atât de 

coşmarurile fostului vizionar, maestrul naratorului, cât şi de un limbaj devenit autonom. 

Limbajul nu mă mai exprimă, ci el ex-primă, mă plasează necontenit pe marginea unui 

„în-afară” angoasant. Tema sfârşitului Istoriei este, astfel, însoţită de o punere violentă a 

limbajului sub semnul întrebării, ce se va radicaliza de îndată ce Istoria se interiorizează 

şi devine istoria mea, corpul meu şi memoria mea.  

Primul capitol al acestei a doua părţi, capitol intitulat L’écriture et la fin de 

l’histoire. Deux études de cas (Scriitura şi sfârşitul istoriei. Două studii de caz), se 

prezintă ca un diptic. Interogaţia asupra limbajului, analizată din unghiul relaţiei sale cu 

istoria, se modifică structural în funcţie de faptul că ea este integrată în proză sau în 

poezie. Acest tratament traduce maniere diferite ale poetului de a se poziţiona faţă de o 

criză intimă: o manieră teatrală în naraţiune, întrucât ficţiunea autobiographică permite 

decantarea şi exorcizarea unei întregi vieţi refulate, rămase nespusă mai bine de şase ani 

de criză poetică şi existenţială, şi o manieră vizuală în poezie, în figura repetitivă pe care 

o desenează reluarea obsedantă a termenului ce defineşte actul rostirii. În ciuda vertijului 

semantic produs de repetiţia termenului ce defineşte actul enunţiativ, această repetiţie 

întreţine şi o relaţie cu sine care devine istorie sau memorie discursivă şi care permite 

relansarea cântului în însuşi actul care îl neagă.    

* 

Pozitivitatea limbajului, ceea ce susţine scriitura în ciuda invalidării sale 

sistematice, constituie miza celui de al doilea capitol al acestei părţi, capitol intitulat La 

conversion de l’histoire ou Du chant du signe au chant du silence (Convertirea 

istoriei sau De la cântul semnului la cântul tăcerii).  

Există o memorie fericită a cuvântului, ce resemantizează semnul prin 

multiplicitatea redeschisă a posibilităţilor sale semiotice. Beauregard, Athènes şi Russie : 

prin aceste trei referinţe geografice modulate în prozele de călătorie jaccotteene, putem 

reface călătoria scripturală pe care substantivul propriu o face în text. Din cochilia goală 
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şi nesemnificativă de la început, substantivul propriu se metamorfozează într-un halou de 

sensuri, captivante în contururile tremurate ale spaţiului creat de jocul saussurian al 

diferenţelor verbale. Focalizarea asupra cuvântului suscită o senzaţie de „inquiétante 

étrangeté” în revizitarea a ceea ce era familiar: ea face cuvântul să devină vizibil precum 

o imagine, în opacitatea sa metaforică fondatoare, după cum spunea Michel Deguy.  

Analiza raporturilor dintre text şi imagine, înţeleasă acum literal, se extinde, în 

ultima parte a acestui capitol, la volumele „duble” (ilustrate) ale lui Jaccottet. Acest 

examen în oglindă reliefează mai acut pozitivitatea jaccotteană a limbajului: o 

pozitivitatea figurativă, în figura pe care poemul o schiţează în spaţiul paginii, cuvânt 

după cuvânt, linie după linie. Graţie ritmicităţii discursive, istoricitatea lineară a 

limbajului este, în sfârşit, acceptată, pentru a fi convertită în semn de vieţuire sau de 

supravieţuire. Ritmul versurilor – linii ce, etimologic, se întorc la marginea paginii – face 

să apară figura formală a rezistenţei la ne-spus, la un „ne-spus” care, radicalizat, ar 

echivala cu adevăratul sfârşit sau cu moartea.    

* 

Puţin câte puţin, construită din negative, lapsusuri şi amnezii mai mult sau mai 

puţin voluntare, o viziune a istoriei începe să se configureze în operă, cu atât mai 

seducătoare cu cât viziunea oficială a poetului şi despre el pare a o dezminţi. 

În concluzie, ne rămâne să ne întrebăm dacă poezia, şi literatura în general, pot 

exista cu adevărat fără un suport istoric care să le servească drept fundament. Neputinţa 

de a găsi o definiţie valabilă acestor aspecte ale vieţii umane revelează arta verbală ca un 

act ce nu încetează să se creeze şi să se re-creeze, în contact cu idei, atitudini şi valori 

istorice, pe care reuşeşte însă să le transgreseze. Vehiculând valori, arta nu poate scăpa de 

spectrul ideologiei. Cu toate acestea, istoria sa o constituie tocmai războiul cu ideologia. 

Război ce poate lua, uneori, forma adversarului său, devenind la rându-i poziţie 

ideologică. Cazul lui Jaccottet este paradigmatic pentru ambivalenţa poetului şi a 

scriitorului contemporan în raporturile cu Istoria, oscilând între o conştiinţă istorică a 

limbajului şi a gestului estetic (chiar pusă între paranteze, istoria continuă să ne 

urmărească precum spectrul patern regatul decadent al Danemarcii) şi o scriitură 

neangajată aflată în căutarea a ceea ce, în cadrul frontierelor desenate de cadrul istoric, le 
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transgresează, trecând în anistoric şi universal. Scopul acestei teze a fost de a aduce 

puţină lumină în această atitudine ambivalentă.              
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