in memoriam
În c\utarea omului

Un val de afec]iune m-a cuprins
din momentul în care Simona Vasilache
mi-a semnalat moartea lui Umberto
Eco [i mi-a cerut s\ scriu ceva
rapid pentru România literar\.
Murise în urma unui cancer pancreatic
de care suferise timp de doi ani.
Nu de scriitor, nu de semiotician, nu
de filosof mi-era în primul rând drag
[i dor, ci de fiin]a uman\ Umberto
Eco, în preajma c\reia m-am aflat în
câteva situa]ii dintre cele mai
semnificative ale vie]ii mele.
Despre autorul Operei deschise
[tiam de mult\ vreme, îi acordasem
un loc privilegiat în Poetica matematic\,
dar în vara 1973 s-a întâmplat s\-l
am pe Umberto Eco printre cei care,
în marele amfiteatru al Universit\]ii
din Urbino, urm\reau expunerea mea
despre gramatica proteinelor [i leg\tura
ei cu limbajul natural. De la viziunea
darwinian\ asupra istoriei lingvisticii
se trecea la viziunea lingvistic\ asupra
geneticii moleculare, cu influen]e
din logic\ [i din informatic\. Era o
continuare a unor cercet\ri pe care
le începusem în anii 60, contaminat
[i de unele idei ale polonezului
Z. Pawlak [i le continuasem la Institutul
de lingvistic\ al Americii, organizat
de David Hays la Universitatea de
Stat din New York cu sediul la Buffalo,
în vara 1971. Acolo, am organizat
un Seminar transdisciplinar la care
am atras biologi, informaticieni,
logicieni, matematicieni [i lingvi[ti
(printre ei Bernard Vauqois, unul
dintre autorii limbajului de programare
ALGOL 60). A fost un adev\rat spectacol
de idei, pe care ulterior l-am rafinat
[i l-am prezentat la Centrul Interna]ional
de Lingvistic\ [i de Semiotic\ al
Universit\]ii din Urbino. Umberto
Eco era în acel moment Profesor de
Semiotic\ la Politehnica din Milano
[i pentru cei care nu sunt informa]i
preciz\m c\ semiotica, studiul semnelor
[i al proceselor pe care acestea le
genereaz\, este prin excelen]\ un
vehicul transdisciplinar, deoarece
cultura, sub orice form\, este rezultatul
unor procese semiotice.
La sfâr[itul expunerii mele, Umberto
Eco mi-a spus: „În anul 1974, voi
organiza la Milano Primul Congres
al Asocia]iei Interna]ionale de Semiotic\,
v\ dau s\ vede]i cum îl gândesc [i
s\-mi spune]i dac\ lipse[te ceva”. În
ziua urm\toare i-am dat r\spunsul:
Da, lipse[te un Raport despre Semiotica
limbajului [tiin]ific. Replica lui Eco
a fost spontan\: V\ încredin]ez
alc\tuirea acestui Raport [i cu el se
va deschide Congresul. De aici mai
departe e o poveste pe care am
mai relatat-o. Data Congresului se
apropia, dar pa[aportul meu, cu viza
necesar\, nu ap\rea. Îmi telefoneaz\
Umberto Eco [i m\ întreab\ dac\ [i
când vin. Îi spun, conform indica]ilor
politice, c\ sunt bolnav, dar Eco aflase
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pe o alt\ cale motivul real [i anun]ase
Congresul c\ Marcus este bolnav de
pa[aport, iar declara]ia sa a fost
reprodus\ în presa italian\. Totu[i,
Raportul meu a fost publicat în Actele
Congresului. ~n acelea[i Acte au fost
publicate numeroase comunic\ri ale
unor români care trimiseser\ lucr\rile
dar nu ob]inuser\ pa[aportul. Revenind
la expunerea mea de la Urbino, din
vara 1973, voi men]iona [i o alt\
întâlnire, al c\rei catalizator a fost
tot Umberto Eco [i care a marcat
evolu]ia mea [tiin]ific\: întâlnirea cu
arhitectul german Martin Krampen,
lider al Semioticii arhitecturii. Acesta
mi-a spus: „Expunerea dv. despre
gramatica genetic\ a fost [i una despre
gramatica arhitecturii, deoarece dac\
înlocui]i aminoacizii cu ceea ce numim
`n arhitectur\ habitem, ob]ine]i esen]a
a ceea ce este un plan architectural.
Krampen a transferat cateva pagini
din prezentarea mea în Raportul s\u
despre Semiotica arhitecturii la Primul
Congres al Asocia]iei Interna]ionale
de Semiotic\ [i acum pot spune c\
în toat\ aceast\ aventur\ intelectual\
se afl\ ascuns\ o parte din hoin\reala
intelectual\ care l-a animat pe Umberto
Eco. Cartea pe care am coordonat-o
`n 1982 la Editura {tiin]ific\ [i
Enciclopedic\, Semiotica matematic\
a artelor vizuale, poart\ marca Umberto
Eco, prezent de mai multe ori la
bibliografie.
Urm\toarea mea `ntâlnire cu
Umberto Eco a avut loc în vara 1975,
la Tampa-Florida, unde avea loc
Institutul de Lingvistic\ al Americii,
organizat de Thomas A. Sebeok,
un mare prieten al lui Eco. Umberto,

dornic mereu de experien]e noi, îmi
propune într-o sear\, mie [i altor doi,
ca, în loc s\ mergem la culcare, s\
pornim nebune[te spre Disney World,
o replic\ în Florida la californiana
Disney Land. Ce aducea nou Disney
World? ~ntre altele, o lume a Iadului,
[i acolo ne-am petrecut câteva ore,
la fiecare moment cu senza]ia c\ vom
c\dea victime ale unor fiin]e malefice.
M-am întors de acolo cu o colec]ie
de m\[ti ale groazei de neg\sit în
locurile pe unde umblasem anterior.
Acolo l-am descoperit pe Eco adversar
al locului comun, al plictiselii, pe
omul cu o imagina]ie prodigioas\,
mereu în fierbere.
Era mereu invitatul de onoare al
Congreselor interna]ionale de semiotic\,
la care ne întâlneam. Era pasionat
de limbaj [i la o mas\, în Italia, povestea
c\ reu[ise s\ g\seasc\ o fraz\ italian\
în care fiecare liter\ a alfabetului
italian ap\rea o dat\, dar o singur\
dat\. Pute]i g\si a[a ceva în limba
român\?
Acum va începe marea expedi]ie
a c\ut\rii [i descoperirii lui Umberto
Eco, fie el semiotician, romancier,
critic literar, filosof, eseist, medievist,
orator, scriitor pentru copii sau
mai [tiu eu ce. Exegezele care-i
vor fi dedicate vor prefera probabil
aspectele fragmentare, Tr\im într-o
cultur\ [i o educa]ie a fragmentului
dar nu vor putea evita marile întreb\ri:
Cum a reu[it s\ fie în acela[i timp
un savant cercet\tor [i un str\lucit
scriitor? Cum apare semioticianul în
Numele trandafirului, în Pendulul lui
Foucault, în Cimitirul din Praga, în
ce const\ calitatea literar\ excep]ional\

mberto Eco a sfidat grani]ele
de orice fel, a fost un om prin
excelen]\ liber, cu un
neîntrecut sim] al umorului.
a lucr\rilor sale de exegez\ semiotic\
[i filosofic\ O teorie a semioticii, Rolul
cititorului, Semiotica [i filosofia
limbajului, În c\utarea limbajului
perfect, Limitele interpret\rii? Cât
de profitabil\ este lectura concomitent\
a Numelui trandafirului [i a tratatului
O teorie a semioticii?
Eco a fost un mare animator,
m\ gândesc la faptul c\ a fondat
Departamentul de Comunicare al
Universit\]ii Republicii din San Marino
(unde am participat la o sesiune
dedicat\ lui Paul Grice), a fost sufletul
revistei italiene de semiotic\ VERSUS
în ale c\rei pagini s-a remarcat românca
Lucia Vaina.
Umberto Eco a sfidat grani]ele de
orice fel, a fost un om prin excelen]\
liber, cu un neîntrecut sim] al umorului
(un singur exemplu: semiotica este
disciplina care ne explic\ posibilitatea
minciunii). O posibil\ piedic\ în
receptarea sa în cultura româneasc\
ar putea fi prejudec\]ile privind
semiotica, de multe ori o copie a celor
privind structuralismul. Nu ascund
faptul c\ [i `n revista România
literar\, fa]\ de care ata[amentul
meu este vechi, citesc uneori, sub
semn\tura unor nume pentru care
am o înalt\ considera]ie, aprecieri
care mi se par gre[ite, despre
structuralism [i despre semiotic\. La
o dezbatere despre Roland Barthes
faptul a ap\rut cu claritate. Dar eu
m\ mândresc cu faptul c\ am fost
invitat de Roland Barthes s\ colaborez
la num\rul special al revistei Langages
pe tema „Linguistique et littérature”
pe care el l-a organizat (volumul 3,
1968, num\rul 12 ), `n care contribu]ia
mea, reluat\ ulterior într-o revist\
italian\, se g\se[te la paginile 5255: „Poétique mathématique nonprobabiliste”. Tot a[a, îmi permit s\
observ c\ Umberto Eco este un
semiotician n\scut, un semiotician
pân\ în m\duva oaselor, iar o lectur\
a literaturii sale în absen]a dimensiunii
semiotice, în absen]a unei culturi
semiotice, este o lectur\ superficial\,
incomplet\, o lectur\ nedus\ la cap\t.
Dac\ nu ave]i for]a de a studia tratatul
s\u de semiotic\, citi]i m\car bro[ura
Il segno, care se pare îns\ c\ nu a
fost tradus\ în române[te.
Umberto Eco, un spirit din
încreng\tura unor Borges [i Italo
Calvino, pentru care toate clasific\rile
si segment\rile didactice sunt anulate.
Multe dintre scrierile sale nu au fost
înc\ traduse în limba român\. Un
exemplu: Cartea editata de Eco [i
Sebeok în 1983: The sign of three:
Dupin, Holmes, Peirce.
S\ pornim în c\utarea lui Umberto
Eco, f\r\ prejudec\]i disciplinare [i
didactice, s\ savur\m spectacolul
„de-a v-a]i ascunselea” pe care ni-l
ofer\.

 Solomon Marcus
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