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A Collective Imaginary and  
a Proposition for Change 
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Abstract: This article focuses upon young people’s negative stress and anxiety in an 
education 
setting through a metamodern lens. The driving question of this project is the recurring issue: 
given the many factors that stress young people these days, how can we address those 
stressors? The aim is to shed some light on what educators can do to help young persons 
who live with anxiety. We also aim to create a short publication of received responses to 
forward to education authorities worldwide. In discussing the issue, we are drawing upon our 
personal experiences, creative processes, and recognized research from multicultural 
practitioners in the disciplines of medicine, education, art, sociology, and philosophy. The 
focus will not be on theoretical solutions, but on practical, creative ones. 
Metamodern attitudes propose that past texts can hold ever renewed relevance for the 
present. Accordingly, this narrative is told in an epistolary format complemented by a 
questionnaire and contemporary responses to an essay written in the middle of modernity 
some 80 years ago by New Zealand born kinetic artist Len Lye in collaboration with British 
writer Robert Graves, “Individual Happiness Now: A Definition of Common Purpose”. 
Responding to Lye’s essay “in the now of immediate action” calls for a focus upon “timing” our 
“position” in the world and an ethics of care, as well as endeavours to “stimulate [the] dormant 
intensity” of the present.1 
Keywords: Len Lye; agile design; metamodernism; ethics of care; performative pedagogy; 
stress; anxiety; complexity.  

 
 

“Physical change [...] – even at a celestial, ecosystem, cellular, atomic, or social level 
– may involve resonance; the response of one physical part of a system to [movement,] 
oscillations or vibrations in another part. However, resonance is not a “thing” that exists 
in space; resonance implies a relationship. This is where imagination becomes as 
important as rigorous science or politics. The creative arts serve as a metaphor for 

 
1 A previous version of this article was presented at the Global Forum for Change (May 2022, Birmingham) and 
concomitantly uploaded onto our website, Metamodern Creatives, as an art poster. Forum Poster | 
METAMODERNCREATIVES 

mailto:alexandra.balm@gmail.com
https://www.metamoderncreatives.com/general-9
https://www.metamoderncreatives.com/general-9
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social change because art is not about an explanation, but about play, feeling, and 
relationships. “Art is relationship,” Bateson observes. Art is where we learn about grace, 
contradiction, and about the integration of apparent opposites. Art is about pattern.   
  
When a society or an ecosystem change, what changes is not the “parts” but the 
patterns among the living participants. Understanding ecology is not like understanding 
how a clock or an algorithm work. Ecology takes us into the realms of shifting patterns, 
living communication, symbiosis, and learning.”2 

 
Introduction 
 

A Māori proverb that has been repeatedly mentioned in an education setting 
(and not only) in Aotearoa New Zealand in the past three years is “He waka eke 
noa”, translated as “We are in this together.” This saying is an example of what 
one can learn from an indigenous culture, and a timely reminder that although 
our subjective experiences are our own, we are not alone in experiencing them. 
Within the complex systems of societal groups, people – even though not always 
like-minded – resonate with one another, and with each other’s ideas or 
attitudes, as they react to events and situations in their environment. In an 
academic milieu, such resonance is often mediated by the intellectual discourse 
of academic prose. However, the days of ivory towers of specialized jargon 
accessible to but a few are gradually setting, leaving way to more accessible 
approaches that reach beyond academia. Academic endeavors are valuable in 
as much as they ripple into communities, framing issues and seeking solutions.  

Since our collaboration is meant to reach an audience larger than the usual 
academic discourse affords, and, in a metamodern gesture that considers the 
whole self, not just the rational, it addresses imagination and affectivity, too, the 
epistolary format seemed suited to exploring possible solutions to young 
people’s negative stresses. 

 
An Epistolary Address 
  
Dear Reader, 

There are some worrying facts regarding mental health, some aspects of 
which we encounter every day as educators and parents: One in four New 
Zealanders experience anxiety, depression, panic attacks or phobias, while 
worldwide the statistics are equally alarming. This letter focuses upon young 
people’s anxiety in an education setting through a metamodern lens, where the 
metamodern is a paradigm of care, self-transformation, and interconnections 
(Nirmala Devi 1996, Dumitrescu 2016). The driving questions of this project 

 
2 Rex Weyler, “Small Arcs of Larger Circles: a New Approach to Changing the World,” Greenpeace, June 1, 2018, 
https://www.greenpeace.org/international/story/16799/small-arcs-of-larger-circles-a-new-approach-to-changing-
the-world/. 
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are the recurring issues: in multicultural Aotearoa New Zealand and the world, 
what stresses young people these days and how can we address those 
stressors?  

In approaching these issues, we are drawing upon our personal experiences, 
creative processes, and recognized research from multicultural practitioners in 
the disciplines of medicine, education, art, philosophy, and spirituality such as 
Ramesh Manocha, Barbara Tversky, Roger Horrocks, Luce Irigary, and Shri 
Mataji Nirmala Devi.  

Within an auto-theoretical frame (Maggie Nelson) and with transformative 
pedagogy overtones (Patrick Farren), this is a subjective response that is 
presented as a proposition for change. Questions raised across the following 
paragraphs consider solutions in terms of the everyday as constellations of 
meaning, as imagined through the eyes of an artist, teacher, and researcher 
within the field of gesture (movement) studies and relational aesthetics, as well 
as a poet’s and essayist’s explorations at the cusp of the metamodern paradigm.  

Propositions for change are presented as mappings, or neural network-like 
patterns, realized through language and storytelling, the non-linearity of which 
recalls the stream of consciousness of modernist writers like Virginia Woolf and 
James Joyce. Modernism challenged the entrenched perception that mental 
processes are or must be linear, conforming to a pattern that mimicked or 
reflected the accepted conception of progress ̶ as development from 
undesirable obscurantism, ignorance or underdevelopment to wished-for 
enlightenment, scientific knowledge, and technical advancement. Turn of the 
21st century metamodernism, however, builds on the concept of flow and 
acknowledges that mental processes could follow network-like patterns, where 
linearity is supplemented by concurrent trains of thought that might connect 
with other constellations of meaning. Below are such examples of thought.  

 
A Patterning of Thought (after Bateson)  
 

In Small Arcs of Larger Circles (2016) Nora Bateson views society as a living 
ecosystem that is undergoing intense change at this moment in time. These 
changes pertain to the relationships between individuals and groups: 

  
“what changes is not the “parts” but the patterns among the living participants. 
Understanding ecology is not like understanding how a clock or an algorithm work.  
Ecology takes us into the realms of shifting patterns, living communication, symbiosis, 
and mutual learning.”3  

 

The shifting patterns and other changes that Bateson observes affect young 
people the most, while their mechanisms of coping with the ever fluid 

 
3 Ibidem. 



Eon, vol. 3, no. 2 / 2022 
 

79 
 

circumstances that contemporary societies afford are still work in progress.  
Earlier this year, (year2) Bachelor of Media Design students at Media Design 
School, Auckland were invited to empathize with a social group to identify 
specific issues in their local community; the aim being to propose, ideate and 
create design-driven solution(s) through agile methodologies, to address 
their problem.  

Clare Thompson proposed FEMPOP, a digital magazine to inspire and 
empower young women. Aimed at Gen Y, Thompson’s on-line magazine 
highlighted the need for a digital “safe space” to support young people manage 
mental health and self-love. Citing insight from Pew Research (2015), 
Thompson suggests that millennials are “obsessed with self-care” via the daily 
use of work out apps, regimes, diet plans and life coaching apps. Thompson 
notes “they’ve even created self-care Twitter bots.”  

Perhaps more intensely than previous ones, this generation is seeking out 
personal improvement, well-being and happiness solutions. In the generation 
of “emotional intelligence” Thompson observed a trend that points to the use 
of poetry within the arts — naming key figures such as Cleo Wade, Ruby Core 
(with a 4 million reach) and influencers or podcasters such as Florence Gibbon 
and Mica Montana — as the “go-to” form of communication, to make sense of 
the world, to bridge the gap between daily encounters (stressful or 
otherwise), and one’s inner being.  

Thompson’s insight is but one example of a growing number of student 
outcomes that seek design solutions to quality-of-life issues that affect our 
physical, psychological and social wellbeing. More than ever before, our young 
generation are seeking answers. 

 
How can we, as educators, respond to such societal change and better 
support our student body from a pedagogical perspective? Does our 
response require change at policy level? Or at human level? Or both? 
 

The metaphor of a tangled ball of wool springs to mind. It is a “social mess”. 
In 1974, systems thinker Russell L. Ackoff wrote about complex problems as 
messes: “Every problem interacts with other problems and is therefore part 
of a set of interrelated problems, a system of problems.... I choose to call such 
a system a mess.”4 In 2007, extending Ackoff, Robert Horn said that “a Social 
Mess is a set of interrelated problems and other messes. Complexity — 
systems of systems — is among the factors that makes Social Messes so 
resistant to analysis and, more importantly, to resolution."  

According to Horn, the defining characteristics of a social mess are: 
  

 
4 Ackoff, Russell, "Systems, Messes, and Interactive Planning" Portions of Chapters 1 and 2". Redesigning the 
Future. London: Wiley. 1974. 

https://archive.org/details/redesigningfutur00russ
https://en.wikipedia.org/wiki/Wiley_(publisher)
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“No unique "correct" view of the problem; different views of the problem and 
contradictory solutions; most problems are connected to other problems; data are often 
uncertain or missing; multiple value conflicts; ideological and cultural constraints; 
political constraints; economic constraints; often a-logical or illogical or multi-valued 
thinking; numerous possible intervention points; consequences difficult to imagine; 
considerable uncertainty, ambiguity; great resistance to change; and problem solver(s) 
out of contact with the problems and potential solutions.”5 

 
Horn’s list could describe the tightly tangled, interrelational complexity of 

tackling a quality-of-life issue, such as anxiety and negative stress, in an 
education setting.  

In search of answers, let us first note a concurrent train of thought: the 
growing interest in meditation as beneficial for alleviating stress. A recorded 
success story was published in the Journal of Alternative and Complementary 
Medicine (Chung et al. 2012); it details the positive effects of Sahaja Meditation 
on quality of life, anxiety, and blood pressure control, where meditation 
means existing in a present devoid of stressful thoughts:  

 Simple applications of silent affirmations and breathing techniques assist 
an individual to achieve a state of mental silence in which the entire attention 
is on the present moment, and one is free from unnecessary mental activity. 
The experience is often described by its practitioners as soothing, relaxing, 
and enjoyable. The tranquility experienced during meditation is marked by 
change in electroencephalography (EEG) patterns in the cortical activity of the 
brain, where elevated a and h oscillating frequencies and reduced EEG 
complexity mark a better internal attentional control and positive emotional 
feedback. 

In this meditation the physiological indicators of stress leave room to those 
that indicate deep relaxation, thus offering scientifically measurable 
outcomes. The authors note the method appears radically different from other 
practices, as identified in a previously published 1995 report to the Ministry 
of Health, Alternative Medical Systems and Practices in The United States 
Washington, DC. The authors insist: 

The unique EEG patterns observed in Sahaja yoga meditation distinguishes 
it from the other two popular meditation practices in the West — the 
Transcendental meditation (TM), in which practitioners repeat a word or 
phrase silently to quiet and ultimately transcend the internal mental dialogue, 
and the Mindfulness meditation, in which practitioners simply observe or 
attend to thoughts, emotions, sensations, or perceptions without judgments. 

The study concludes with a list of the benefits of meditation for one’s 
wellbeing and related aspects:  

 
5 Robert E. Horn and Robert P. Weber, “New Tools for Resolving Wicked Problems: Mess Mapping and Resolution 
Mapping Processes” (MacroVU(r), Inc. and Strategy Kinetics, LLC, 2007), 
 https://www.strategykinetics.com/new_tools_for_resolving_wicked_problems.pdf. 
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Patients who receive Sahaja yoga meditation treatment, in conjunction 
with conventional treatment, benefit in perceived quality of life, anxiety, and 
hypertension control, recommending the effectiveness of Sahaja yoga 
meditation for managing such conditions.6  

In search of a healthy life, practitioners seem to find objectively better 
positionings of the self in terms of stress, anxiety, and hypertension, through 
an enjoyment of mental silence and “internal attentional control.” 

 
A second patterning 

 
Attention-as-method can be said to be part of the creative process. Creativity 

is by nature processual; it is time based. It may capture (then convey) a single 
gesture, or many. For artists that look to sense-perception as a medium to 
explore thinking and being as a “making sense of the world”, in time, space, and 
intimately – with oneself, with others and with a wider “whole”, it is a relational 
journey 

For New Zealand born modernist artist, Len Lye (1901–1980), such “acts of 
process” took shape across a wide variety of media; from motion drawings to 
filmmaking, Free Radicals (1958), creative writing, Song Time Stuff (1938), and 
sculptural form, Universe (1967). Lye extended the self, by making visible 
internal and/or external attention through sensory awareness and movement. 

Like many artists, writers, and thinkers of his time, Lye was motivated by a 
desire for change during some of the most troubling times that Western society 
experienced (WWII and its aftermath). In questioning ‘what are we fighting 
for?’ Lye responded with a written work, (inspired by J. B. Preistley’s 
questioning of Western values), that took shape with the help of British poet 
and writer, Robert Graves: Individual Happiness Now: A Definition of Common 
Purpose (IHN).  

At first sight we may translate the title (IHN) to mean a position of self-
centeredness; in fact, our immediate reaction could well be a negative one. But 
for Lye, the self was something universal, cosmological one could say, and 
“centeredness” was about the now. In piecing together three words: 
individuality, happiness, and now, Lye “represented three interconnected 
values he felt could form the basis of a humane society transcending 
nationalism, political ideology and religious difference.”7 Lye’s theory proposed 
“a fundamental truth unifying humanity”; a distillation of selfhood that was not 
solely accessible to artists, but inherent in us all. Lye’s belief originated from a 
lifetime of living, breathing and studying movement, realized through an 

 
6 Sheng-Chia Chung et al., “Effect ofSahajaYoga Meditation on Quality of Life, Anxiety, and Blood Pressure 
Control,” The Journal of Alternative and Complementary Medicine 18, no. 6 (2012): pp. 589-596, 
https://doi.org/10.1089/acm.2011.0038 . 
7 Len Lye and Tyler Cann, Len Lye: Individual Happiness Now! (New Plymouth, N.Z.: Govett-Brewster Art Gallery, 
2006). 

https://doi.org/10.1089/acm.2011.0038
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“unique experience of the body and its relation to the external world” – it gave 
Lye a definite sense of purpose and identity.  

For sensory awareness to be affective, it must be ground in the present. For 
Lye, ideas of individuality and happiness (now), proved to be the driving force 
behind much of his work for the remaining years of his life. At the time, Lye 
hoped to share his concept upon a global stage, and for its fundamental values 
to be adopted by governments “as a matter of practical policy”. (Mutatis 
mutandis, we are taking up the mantle.)  

 
A question of timing  
 

To consider Lye’s ideas within the context of this letter is to respond in the 
now of immediate action. It is a question of timing and of our position in the 
world (wherever that may be), and it is about an ethics of care (Nel Noddings) 
that could be universal without being essentialistic, a sentiment echoed by Lye 
when he confessed, “I think we could stimulate this dormant intensity” – a 
suggestion that invites one to consider the awakening of energies.  

Traditional and indigenous cultures allude to such awakenings, while 
complementary medicine techniques, such as Sahaja yoga - as a free and readily 
available method - could not only help provide health benefits but also a 
collective method of practice to awaken such energies. 

 
How are we enjoying being alive “in the now”?  
 

“And if you insist on having one, well, it’s like a ball of twine wound around the ‘now’ of 
the day, age, moment, and life of a human being…Time is a core, and the present, or 
‘now’ is the centre from which short-cut lines can be drawn to all circumferences.”8 

 
A site of nowness was important to Lye. In recent conversation with Len Lye 

biographer Roger Horrocks, Boermans has observed multiple points of 
connection and similar purpose to that of Lye in her own interdisciplinary 
practice (that of gestural movement, sense perception and interrelational 
being). Lye’s ideas were not new ideas; he drew from modernism and 
romanticism. Bringing together the two, together with the notion of sharp, 
concise form, and an ever-present questioning like “how are we enjoying being 
alive in the now?”, Lye believed that everything relates to the now, which can be 
also said of world politics today. As Horrocks intimates, “You could call it the 
ripple effect.” But, as a Buddhist monk may suggest, in the moment of “now”, 
everything is given up. At that moment, we are devoid of effect (from the 
ripples). Horrocks gives the example of a president sweeping the floor of his 

 
8 Len Lye and Robert Graves, 'Individual Happiness Now': A Definition of Common Purpose, ed. Roger Horrocks 
(New Plymouth, Aotearoa New Zealand: Govett-Brewster Art Gallery / Len Lye Centre, 2017). 
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home: at that moment he would be a floor sweeper; the action of sweeping the 
floor in the now would take precedence.  

In this simple example, the value of the lived moment is given to the action 
of “sweeping”. Further examples of similar immediacy and connection 
(affective resonance) are illustrated in an autobiographical publication of Lye’s 
texts and notes, Happy Moments (2002). Boermans considers Lye’s ability to 
recognize such energies, musical synergies, or harmonics – inherent in such 
“minor gestures” – as the strength of his practice. 

Horrocks notes: “Lye believed we block out many of these life forces”. Lye 
sought to articulate the self through the unblocking of such forces (energies), as 
a means to combat politics. His project was about “an individual life formula”, 
and, affirming as an artist, about the individual’s conviction that I have 
something to say “and not leaving it to the politicians”. His was a political 
campaign of the self.  

 
 Now, to return to the social mess 
 

Let us follow the thread of “a site of nowness” and the value of the lived 
moment in an educational context. What ripple effects spring to mind? If we 
are to respond today to observations made by learners such as Thompson at 
ground level, with a desire to make positive change, acknowledging the now – 
what form could this response take?  

Learning is about relational values and sensemaking in the world. To 
reduce the process of learning down to bite-size chunks of information and 
assessment criteria in a lab or a classroom, online or otherwise, is to not only 
miss its value, but to ignore changes in society that demand our attention in 
terms of relational being.  In simple terms, learning is about understanding a 
task, a problem-solving journey, and a (considered) response - it is about 
relationships - individually, with oneself, with others and with the world.  

 
Dear Reader, 

Granted that this generation (Gen Y) has transcended the Western 
obsession with rationality in favor of “emotional intelligence”, our question to 
you is how can we co-design more effective pedagogies that recognize this 
new level of awareness? Every one of us has life-reflections of practice that 
are invaluable responses to this question. One could take inspiration from 
organizations such as The Human Library (HLO); originating in Denmark and 
now a global initiative, it was designed as a “positive framework for 
conversations that can challenge stereotypes and prejudices through 
dialogue”. Knowledge exchange could collectively realize the solution to an 
endemic mental health world problem through data collection, whereby 
qualitative data is a collection of empathetic responses exchanged, between 
one another, the trajectories of which establish a collective network that 
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brings to mind Nick Hornby’s character Marcus’ aspirations in About a Boy: 
“Suddenly I realized - two people isn't enough. You need backup. If you're only 
two people, and someone drops off the edge, then you're on your own. Two 
isn't a large enough number. You need three at least."  Or better still, a net to 
keep you from falling. 
 
Could such a method of “patterning of collectivity” realize a new 
creative pedagogy in Aotearoa New Zealand and the world? 
 

“Look at the little cell at the tip of a root, how it moves with complete intelligence, 
understanding and wisdom. Supposing it is hit by a stone, it doesn’t feel bad, it goes 
back. It knows where to recede, where to go further, where to go round the thing and 
how to use the same stone for making the tree very strong. All this education you have 
to get through your experiences and by all the time saying humbly: “I have to learn.” 
That is very important, that we have to have that humility to educate ourselves.” (Shri 
Mataji Nirmala Devi, Nirmala Vidya, 1982) 

 
Western-centric learning environments, known for their institutional 

hierarchy, top-down structure and performance-related methods of practice, 
call for positive solutions to affect or flatten structure. A solution appears to 
come from an increased awareness that non-hierarchical, culturally situated 
perspectives enrich most conversations. Since 2015, leading from a position 
of inclusivity, co-design is a method of practice that “has become ubiquitous 
across government, includ[ed] in significant strategies, reports, engagement 
models and procurement requirements”9. 

In 2020, Auckland Council Co-Design Lab commissioned Toi Āria, Design 
for Public Good and Toi Āria (a research unit based in the College of Creative 
Arts at Massey University’s Wellington campus), to undertake an independent 
evaluation of bodies of work in the public domain that demonstrate a co-
design practice in an Aotearoa New Zealand context. The report observes that 
co-design when practiced well “and used to refer to culturally grounded 
participatory and developmental design practices shaped by and with people 
in place,” can provide “the potential for improved community wellbeing”10. 

The report notes, however, that navigating co-design methods of practice 
(in search of solutions to messy problems) is fraught with risk. To honor the 
‘co’ in co-design requires “conditions for a relational and value-based, 
culturally grounded practice based on reciprocity and shared decision-
making”. There is a clear and definite risk of it being an imported process that 
perpetuates colonial and Eurocentric mindsets and values, rather than 

 
9 Simon Mark and Penny Hagen, Co-Design in Aotearoa New Zealand: a Snapshot of the Literature (Auckland: 
Auckland Co-design Lab, Auckland Council, 2020), https://knowledgeauckland.org.nz/media/1900/co-design-in-
aotearoa-new-zealand-a-snapshot-of-the-literature-s-mark-p-hagen-tsi-june-2020.pdf.  
10 Ibidem. 

https://knowledgeauckland.org.nz/media/1900/co-design-in-aotearoa-new-zealand-a-snapshot-of-the-literature-s-mark-p-hagen-tsi-june-2020.pdf
https://knowledgeauckland.org.nz/media/1900/co-design-in-aotearoa-new-zealand-a-snapshot-of-the-literature-s-mark-p-hagen-tsi-june-2020.pdf


Eon, vol. 3, no. 2 / 2022 
 

85 
 

providing a means “to enact the equitable tenets of “Te Tiriti o Waitangi/ The 
Treaty of Waitangi 2 (‘Te Tiriti’) or be understood as related to practice 
already existing within te ao Māori.”11 Sadly, the report concludes, there is 
growing co-design fatigue; “from our own experience and from practitioner 
reports, we know that many in the community already distrust the term co-
design […] and can consider the term to be devalued of meaning.”12  

In response to concerns voiced by Toi Āria’s findings, we would like to 
share insight from a number of revealing sources. Firstly, from a recent article 
published in Design Assembly’s Field Guide series (2020) in which self-
confessed “system navigator” Johnnie Freeland, suggests the importance of an 
“eco-system of actors…and intergenerational knowledge” to navigate (what 
he refers to as) a “space between spaces” - “in between mātauranga Māori 
[Māori knowledge systems] and Western systems. Freeland explains, via the 
analogy of a square, for Western knowledge systems, and a circle, for 
Indigenous ways of thinking, doing, and being – mātauranga Māori, the key 
distinctions between the two. Freeland’s observations are striking. It is about 
“re-circle-iz[ing] our minds, [to] understand our symbiotic whakapapa, our 
relationships to nature, to the universe to each other, and to this place, of 
Aotearoa, place of Tāmaki Makaurau, wherever our wahi [location] is.”13 
Boermans believes the “in-between space” that Freeland refers to, and 
crucially, the navigation of that space, to be the defining factors of a new agile 
(co-design) approach. To make the shift “from ‘me’ to ‘we’” is about a 
paradigm of care and transformation that looks to “patterns-of-parts” within 
“in-between spaces”, in the now, with respect and acknowledgement of what 
has come before. As Bateson notes “understanding ecology is not like 
understanding how a clock or an algorithm work”. Ecosystem change is about 
“identifying patterns among the living participants” with an emphasis on 
“shifting patterns, living communication, symbiosis, and mutual learning.14 
Put simply, it is about realising a greater sense of self, which leads to our 
second insight. 

Dr Matthew Stevens’ ongoing research project, titled Rewilding Learning 
investigates nomadic agile forms of learning across and beyond the 
boundaries of formal qualification frameworks and educational institutions. 
(Stevens, 2020). As part of Rewilding Learning, students have relevant, 
edifying experiences by working “collaboratively on ‘real-world’ projects — 
alongside clients, professional practitioners, teachers and community groups 

 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 Desna Whaanga-Schollum, “Field Guide: Johnnie Freeland – Systems Navigator,” Design Assembly, 2020, 
https://designassembly.org.nz/2020/09/17/field-guide-johnnie-freeland-systems-navigator/. 
14 Rex Weyler, “Small Arcs of Larger Circles: a New Approach to Changing the World,” Greenpeace, June 1, 2018, 
https://www.greenpeace.org/international/story/16799/small-arcs-of-larger-circles-a-new-approach-to-changing-
the-world/. 
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— as instances (or prototypes) of nomadic agile learning situations, out in-
the-wild of the wider domain of practice.” Stevens' project re-negotiates the 
learning experience, and so responds in-the-now of immediate action; 
relational boundaries are continually (re)negotiated, strengthening and 
developing partnerships between and beyond “the self and others”.   

Only last week, an article by Peter Stearn (The Chronicle of Higher 
Education), informed by the data-driven, Healthy Minds Study (2020)), 
advised us that stress and anxiety disorders among our student population 
are not in fact trending, they have been long in the making. Turn to the linked 
report, page 3, and cast an eye over key findings. “The sense of crisis is 
unmistakable”. 15 It is clear that issues of stress and anxiety at societal level 
impact student health and wellbeing. It is the social responsibility of education 
providers to confront the problem, to think beyond the remit of student 
support services, and to provide support to their faculty (in the form of time), 
to realize new and effective pedagogy (such as Stevens’) and methods of 
practice, that prioritize learners’ social health and wellbeing (during their 
learning journey). It necessitates movement beyond previous boundaries of 
learning. It requires points of action or global threads of understanding that 
seek out connection with one another, to actively respond in-the-now. 
 
Dear Reader, 

 We are hereby asking for your contribution to an intercultural proposition 
for change that focuses upon: 
 

●  an ethics of care for self and for the other; 

●  attention as a method of looking, sensing and being in the world; 

●  a rethinking of digital and physical learning spaces (“re-balancing”); 

●  learning through movement (peripatetics), participation (co-action), 

and storytelling, as well as connecting to our “minds in motion” (after 

Barbara Tversky); 

●  a cross-generational learning journey, as a “giving back”, 

reciprocated in exchange.  

 
We are suggesting a proposition for change that actively embraces 

multicultural values at several levels. In practice this means responding to 
insight gained from the sharing of this collective imaginary, embracing 
interrelational values of care in partnership with indigenous values, an d 
working towards a new, agile, co-design approach with teachers and learners, 

 
15Peter N Stearns, “A ‘Crisis’ of Student Anxiety? The Challenges to Student Mental Health Are Real. They Are 
Also Decades in the Making.,” The Chronicle of Higher Education , September 1, 2022, 
https://www.chronicle.com/article/a-crisis-of-student-anxiety. 
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to honor “and enact Te Tiriti o Waitangi/The Treaty of Waitangi 2 (‘Te Tiriti’), 
that is to be understood as related to practice already existing within te ao 
Māori.” 16 

With interrelational values at its heart, we can perhaps inch closer to the 
latent intensity that metamodern authors like Luce Irigaray or Shri Mataji 
Nirmala Devi hope to stimulate, to perceptions of the world and of the self, 
respectively, that diverge from the traditional Western culture of the gaze 
(Irigaray 2004, 121), on the one hand, and from a culture of appearance built 
on ignoring the spirit. Against these, they hope to edify cultures of listening to 
the other’s voice and of realizing one’s own. Similarly, encouraged to reflect 
on their metamodern condition, some of the young people that we have 
interacted with suggest solutions that point in the direction of relationships 
and interconnectedness, of reinforced connections to one’s cultures and 
family, of self-actualisation or self-realisation. 
 
We look forward to receiving your response at the following link:  
www.metamoderncreatives.com 
 

Ngā mihi, 
Lucinda Boermans and Alexandra Dumitrescu 
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Abstract: The use of pronouns is linked to unconscious processes. Especially self-referred 
pronouns deliver much about the writer of a story. I tested two theories, the achievement 
motive theory and the theory of self-focused attention on a data set of 2942 PSE/TAT-
protocols. Here I analyzed how the implicit (unconscious) achievement motive and its two 
components hope of success (HS) and fear of failure (FF) can be found in the use of self-
referred pronouns. The results show that the achievement motive is related to self-referred 
but not to we-referred pronouns. Further results show that FF is more related to self-referred 
pronouns than HS. Furthermore, FF is more related to self-referred personal than self-referred 
possessive pronouns. This speaks for both the theory of implicit achievement motive and self-
focused attention theory.   
Keywords: TAT; PSE; achievement motive; self-focused attention. 

 
Introduction  

 
Language is a central mean of all social communication. Therefore, 

unconscious processes should reflect in the language1. In the following it should 
be assessed how the unconscious (implicit) achievement motive is linked to the 
use of I-orientated formulations. This is done to test two theoretical 
assumptions. First, it has been noted that I-orientated formulations are more 
likely found in people with neuroticism2, anxiety disorder3,  and depression4. 

 
1 See Nicole Gruber, "The Implicit Achievement Motive in the Writing Style." Journal of Psycholinguistic  Research 
(2022):1-22; Oliver C. Schultheiss, "Are implicit motives revealed in mere words? Testing  the  marker-word 
hypothesis with computer-based text analysis." Frontiers in psychology 4 (2013):748.    
2Lin Qiu et al., "You are what you tweet: Personality expression  and perception on Twitter." Journal of  research 
in personality, 46, no 6 (2012):710-718. 
3 Timo Brockmeyer et al., "Me, myself, and I: self-referent word use as an indicator of self-focused attention in 
relation to depression and anxiety." Frontiers in psychology 6 (2015): 1564 
4 See Johannes Zimmermann et al., “First person pronoun use in spoken language as a predictor of future  
depressive symptoms: Preliminary evidence from a clinical sample of depressed patients.” Clinical  psychology & 
psychotherapy, 24.2 (2017), 384-391; Johannes Zimmermann et al., "Validierung einer deutschsprachigen 16-
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This is based on the model of self-focused attention (SFA)5 . The reason of the 
phenomenon is discussed, e. g. that people focus more on themselves because 
of self-protection or to regulate negative affect6 .Tackman et al. 7found that SFA 
is only related to depression via negative affect and so found in personal than in 
possessive pronouns.  

The second model is based on the achievement motive, as competing with a 
standard of excellence8. It is assumed that implicitly (unconscious) motivated 
individuals have a self-referential standard of excellence, whereas explicitly 
(conscious) motivated individuals orient themselves to social reference norms9. 
Later, Heckhausen10 divided the achievement motive into an approach 
component hope of success (HS) and an avoidance component fear of failure 
(FF). Implicit motives are assessed by the projective measure Thematic 
Apperception Test a picture story exercise (TAT/PSE, 11), where people invent 
stories based on six pictures. The idea is that the person identifies with the 
person in the picture and thus projects their own unconscious desires onto the 
picture. These unconscious motives and wishes manifest in the following story 
and can be extracted from it using a certain coding system. The relationship of 
implicit achievement motive and SFA in text is interesting as first one has a close 
relationship to emotions and implicit achievement motivated people have a self-
referential standard of excellence12 . As HS and FF are two independent factors 
that can interact with each other, the multiplication of HSxFF seems to be a 
better indicator for the overall achievement motive than just its sum (see13).  

 
item-Version des Inventars der Persönlichkeitsorganisation (IPO-16)." Diagnostica 59.1 (2013): 3-16; Timo 
Brockmeyer et al., "Me, myself, and I: self-referent word use as an indicator of self-focused attention in relation to 
depression and anxiety." Frontiers in psychology 6 (2015): 
1564; Allison M. Tackman et al., "Depression, negative emotionality, and self-referential language: multi-lab, multi-
measure, and multi-language-task research synthesis." Journal of personality and social  psychology 116.5 (2019): 
817. 
5 Nilly Mor, & Jennifer Winquist. "Self-focused attention and negative affect: a meta-analysis," Psychological 
bulletin 128.4 (2002): 638. 
6 Timo Brockmeyer et al., "Me, myself, and I: self-referent word use as an indicator of self-focused attention in 
relation to depression and anxiety." Frontiers in psychology 6 (2015): 1564 
7 Allison M.Tackman et al., "Depression, negative emotionality, and self-referential language: A multi-lab, multi-
measure, and multi-language-task research synthesis." Journal of personality and social psychology 116.5 (2019): 
817. 
8 David C. McClelland, Human motivation (New York, NY: Cambridge University Press, 1987). 
9 Joachim C. Brunstein, “Implicit and explicit motives” In Motivation und Action, (edited by Jutta Heckhausen & 
Heinz Heckhausen (Springer, 2018), 269–295. 
10 Heinz Heckhausen, Hoffnung und Furcht in der Leistungsmotivation  [Hope and Fear components of 
Achievement (Weinheim: Anton Hain, 1963). 
11 Ibidem. 
12 Joachim C. Brunstein, “Implicit and explicit motives”, In Motivation und Action. Edited by Jutta Heckhausen & 
Heinz Heckhausen, 3rd ed., (Springer, 2018) 369–405.  
13 Martin V. Covington, and Brent W. Roberts, "Self-worth and college achievement: Motivational and personality 
correlates." In Student motivation, cognition, and learning eds. Eds. R. Pintrich, D. R. Brown, & C. Weinstein 
(Routledge, 2012),173-204. 
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Furthermore, FF is related to depression and self-protection behavior 
(e.g.14), so if SFA and implicit achievement motive are both related in the I-talk, 
especially FF should be related to I-talk. Also Schultheiss 15 assessed how 
implicit motives are related to language, he found none (-.02) to low (-22) 
correlations of the words I and we to the implicit achievement motive, which 
was not divided into the two components hope of success and fear of failure.  

In this paper it should be tested if SFA affects the implicit achievement 
motive in the text. It is assumed:  

  
1.  As the implicit achievement (HSx FF) motive is referred to an internal 

standard of excellence it should be related more to self-orientated than to 
we-orientated pronouns 

2. If SFA influences this effect, FF should be more related to self-orientated 
pronouns than HS 

3. If SFA influences this effect in the way Tackmann 16 assumed, FF should be 
more related to personal than possessive self-orientated pronouns  

 
So, if SFA is related to negative affect it should be related more to FF than to 
HS, especially more in personal than in possessive pronouns.  
 

Method 
 
Sample: I used 2942 German TAT/PSEs from a larger data set. 

Demographical information is independent from the use of I-formulations in 
negative affect 17. The TAT/PSE coding neglects if an achievement task is done 
alone or together, so this could not influence the research question. 
Furthermore, there is no information about gender and age, but this should not 
have influence on speech 18 

 
14See Helmut Lukesch et al., "Entwicklung und Validierung des Regensburger Leistungs-Motiv-Inventars Für 
Erwachsene (RLMI-E)." (2008), https://epub.uni-regensburg.de/3679/1/lukesch43.pdf . See, also, Martin 
V.Covington, & Brent W. Roberts, op. cit., and Nicole Gruber, Ist eine Computerversion bei der Messung impliziter 
Motive der Papier-Bleistift-Version überlegen? Eine Untersuchung am Beispiel des TAT nach Heckhausen 
(Regensburg: Roderer Verlag, 2014). 
15Oliver C. Schultheiss, "Are implicit motives revealed in mere words? Testing the marker-word hypothesis with 
computer-based text analysis." Frontiers in psychology 4 (2013): 748. 
16 Allison M.Tackman et al., "Depression, negative emotionality, and self-referential language: A multi-lab,  multi-
measure, and multi-language-task research synthesis." Journal of personality and social psychology  116.5 (2019): 
817.  
17 Nicholas S. Holtzman, "A meta-analysis of correlations between depression and first person singular pronoun 
use." Journal of Research in Personality 68 (2017): 63-68. 
18See Nicole Gruber, and Alfred Jockisch, "Are GRU cells more specific and LSTM cells more sensitive in Motive 
classification of text?." Frontiers in artificial intelligence 3 (2020): 40,  
https://doi.org/10.3389/frai.2020.00040 ; Nicole Gruber, "The Implicit Achievement Motive in the Writing Style." 
Journal of Psycholinguistic Research (2022):1-22. https://doi.org/10.1007/s10936-022-09891-7. 

https://epub.uni-regensburg.de/3679/1/lukesch43.pdf
https://doi.org/10.3389/frai.2020.00040
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Materials: After everything was set to lower letters, a counter function with 
a spacer before it counted all self-referred grammatical functions for self-
orientation as well as we-referred for we-orientation see appendix). To exclude 
different grammatical meanings from the counting I implemented the stanford 
neuronal network dependency parser 19with the natural language toolkit in 
Python and omitted the detected forms.   

Statistical analysis: The inter-rater-agreement of 7 students (N=60), using 
the ICC20 was (HS=.73 p<.001; FF=.70, p<001) in a good range 21. Also the ad 
coefficient 22 was acceptable (HS =.989, FF =.993, ps<.05). The interaction of HS 
and FF was calculated as their multiplication. Besides correlations, the 95% CI-
interval to compare the correlations and correlation comparisons were 
calculated 23.  

 
Results 

  
First, the results show that the achievement motive as the interaction of HSx 

FF is related to self-orientation (r = .06, p = .0001), but not to we-orientation (r 
= -.03, p = .09). In similar way Schultheiss 24 found that I orientation (r = -.02) is 
more related to the achievement motive than we orientation (r = -.07). In this 
study this difference is also statistically significant (z = 4.88, p <.001) 

Next, it was shown if the SFA has an influence on this effect. There is no 
relationship between HS, self-orientation (r = -.027, p = .140; 95%CI [-
.045;.010]) and we-orientation (r =-.025, p=.180; 95%CI [-.0.043;.001]). There 
is also no statistically significant correlation between FF and we-orientation (r 
= -.031, p = .088; 95%CI [-.050; .009]), but a correlation between FF and self-
orientation (r =.104, p <.001, 95%CI [.086; .122]). So the results here show, that 
only FF is related to self-orientated pronouns.  

Next it is shown that FF has a stronger correlation to personal self-orientated 
pronouns (r = .108, p <.001, 95%CI [.090; .126]) than to possessive self-
orientated pronouns (r = .05, p <.001, 95% CI [.033; .068]). HS had none to slow 

 
19 M. C. De Marneffe, and C. D. Manning, Stanford typed dependencies manual. Technical report  (Standford: 
Stanford University, 2008).  
20 Patrick E. Shrout, and Joseph L. Fleiss. "Intraclass correlations: uses in assessing rater reliability." Psychological 
bulletin 86, 2 (1979): 420. 
21Gregory J. Meyer et al., "An examination of interrater reliability for scoring the Rorschach Comprehensive System 
in eight data sets." Journal of personality assessment 78, 2 (2002): 219-274 
22 Kreuzpointner, Ludwig, Patricia Simon, and Fabian J. Theis. "The ad coefficient as a descriptive measure of the 
within‐group agreement of ratings." British Journal of Mathematical and Statistical Psychology 63, 2 (2010): 341-
360. 
23 James H. Steiger, "Tests for comparing elements of a correlation matrix." Psychological bulletin 87, 2 (1980): 

245. 
24 Oliver C. Schultheiss, "Are implicit motives revealed in mere words? Testing the marker-word hypothesis with 

computer-based text analysis." Frontiers in psychology 4 (2013): 748.  
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negative relations to both self-orientated pronouns (r = -.021, p = .262, 95% CI 
[-.039; .000]) and we-orientated pronouns (r = -.045, p = .014, 95% CI [-.063; -
.027]). Same is visible for the correlations to we-orientated personal and 
possessive pronouns they were for both, HS and FF in a nonsignificant negative 
range from -.031 to -.001. This clearly shows that especially FF is related to self-
orientated personal pronouns (see figure 1).  

Finally, it shows that HS and FF did not differ in their correlation to we-
orientated pronouns (general, personal, and possessive), but they strongly 
differ in their correlation to self-orientated pronouns (Z = 5.425 to 7.124, ps 
<.0001). 

 

 
 

Figure 1. Correlations (95% CI) between HS, FF and self-orientation (SO), self-orientated 
personal pronouns (Perso), possessive pronouns (Possso), we-orientation (WO), we-orientated 
personal pronouns (Perwo), possessive pronouns (Posswo) on N = 2942. 

 
 

Discussion 
  

Summary, the result speaks for both the implicit achievement motive theory 
and the SFA by demonstrating its relationship to only FF, which has clear 
connections to depression and self-protecting behavior 252627 This shows that 

 
25Helmut Lukesch et al., "Entwicklung und Validierung des Regensburger Leistungs-Motiv-Inventars für 
Erwachsene (RLMI-E)." (2008). 
26Martin V.Covington, and Brent W. Roberts. "Self-worth and college achievement: Motivational and personality 
correlates." Student motivation, cognition, and learning (Routledge, 2012) 173-204. 
27 Nicole Gruber, Ist eine Computerversion bei der Messung impliziter Motive der Papier-Bleistift-Version 
überlegen? Eine Untersuchung am Beispiel des TAT nach Heckhausen (Regensburg: Roderer Verlag,2014). 
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SFA is related to negative affect even before depressions are detected 28. 
Similarly, Smirnova 29reported depressed having more self-realization and 
existential than altruistic goals. Also, here again SFA is more related to personal 
than possessive pronouns 30. The results also explain why both self-referred 
personal pronouns and FF are related to higher blood pressure, because both 
are related to negative affect 31 32. Clearly as a limitation it has been noted that 
the data set contains only German protocols. For example, Schultheiss 33 found 
that in English data the correlations between I and we orientation and 
achievement motive were higher (-.22 resp. -.23) so further research with other 
language systems should be done. Another limitation is clearly the fact that 
Heckhausens coding scheme was used, so comparisons across the coding 
schemes could be done.  
 
Conclusions 

 
The goal of this short study was to assess if self- and we-orientation can be 

found in the stories someone is writing during the Thematic Apperception Test 
a picture story exercise (TAT/PSE; 34). The paper tested two theoretical 
concepts. Following the assumptions of the achievement motivation, the 
achievement motive should be stimulated by a self-referential state, since 
achievement-oriented persons have an inner standard of excellence and set 
themselves self-referential goals. Thus, this focus on own achievement goals 
should also be found in a self-referential mode of expression. Second, according 
to a self-attention model of negative affects the component fear of failure should 
be more related to I-orientation than hope of success. However, the results 
show that only fear of failure and not hope of success is positively related to 
self-orientation. So it is also found here that I-talk is related to the fearful part 
of the achievement motive. This is in a similar way to the clinical psychology, 
where negative affect is related to ego-orientation. Finally, the result speaks 

 
28 Johannes Zimmermann et al., “First person pronoun use in spoken language as a predictor of future depressive 
symptoms: Preliminary evidence from a clinical sample of depressed patients.” Clinical psychology & 
psychotherapy, 24, 2 (2017), 384-391. 
29Daria Smirnova et al., "Language patterns discriminate mild depression from normal sadness and euthymic 
state." Frontiers in psychiatry 9 (2018): 105. 
30Allison M. Tackman et al. "Depression, negative emotionality, and self-referential language: A multi-lab, multi-
measure, and multi-language-task research synthesis." Journal of personality and social psychology 116.5 (2019): 
817. 
31Heinz Heckhausen, Hoffnung und Furcht in der Leistungsmotivation  [Hope and Fear components of 
Achievement (Weinheim: Anton Hain, 1963).  
32Cindy Chung, and James W. Pennebaker, “The Psychological Functions of Function Words.” In Social 
Communication, ed. Klaus Fiedler (New York: Psychology Press, 2007) 343–359. 
33Oliver C. Schultheiss, "Are implicit motives revealed in mere words? Testing the marker-word hypothesis with 
computer-based text analysis." Frontiers in psychology 4 (2013): 748.  
34Heinz Heckhausen, Hoffnung und Furcht in der Leistungsmotivation  [Hope and Fear components of 
Achievement (Weinheim: Anton Hain, 1963).  



Eon, vol. 3, no. 2 / 2022 
 

96 
 

against the cliché of the ego-related achievement motivated person and are in 
favor of the self-attention model of negative emotions. 
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Abstract: Our essay revisits Saussure’s frame regarding the concept of value and its 
implications in the field of semantic changes, proper and figurate meaning, as well as 
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order to define meaning. A brief discussion regarding linguistic alterity as well as the mutability 
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Negativitatea ca substanță a semnului 
 

În prima parte a eseului nostru, am prezentat succint concepția lui 
Ferdinand de Saussure în privința limbajului, a limbii ca sistem de semne, 
respectiv a semnelor lingvistice definite ca solidarități inseparabile între formă 
și conținut. Această concepție a remodelat, începând cu a doua jumătate a 
secolului trecut, dezvoltările preteoretice în studiul limbajului, punând bazele 
câtorva discipline fundamentale, precum lingvistica generală ori semiologia. În 
continuare, ne propunem să discutăm câteva exemple prin care Saussure își 
validează conceptul de valoare (înțeleasă ca trăsătură a semnelor și a limbii, 
operaționalizată prin esența negativă a limbajului), prin raportare la nivelul 
lexico-semantic al limbii, căutând să extrapolăm / nuanțăm unele considerații 
și să realizăm o examinare critică personală a oportunității principiale, 
conceptuale și metodologice privind introducerea noțiunii de valoare în 
investigarea faptelor de limbă. Succinte considerații vor viza și problema 
alterității lingvistice, respectiv a mutabilității și a imutabilității semnelor. 

mailto:babelrealm@yahoo.com
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Scrierile de lingvistică generală conțin seturi de idei și tehnici în curs de 
constituire sistematică, fiind un cumul de notițe anterioare Cursului. În privința 
categoriilor lexico-semantice, în Scrieri, Saussure prefigurează ideea că legile 
care guvernează ansamblul cuvintelor sunt transpunerea în fapt a negativității 
principiale care caracterizează sistemul limbii: 

 
„Schimbarea semnificației nu are nicio valoare ca fapt produs în timp, și aceasta din motive 
diverse, între altele faptul că schimbarea se produce în fiecare moment și nu exclude 
semnificația precedentă, care devine concurentă, în vreme ce schimbarea formei rezidă în 
substituirea unui termen cu un altul. (...) Semnificația nu este decât un mod de exprimare a 
valorii unei forme, valoare care depinde total de formele coexistente în fiecare moment și, în 
consecință, e o întreprindere himerică a vrea să urmărești această semnificație în sine și, mai 
mult decât atât, a vrea să o urmărești în raport cu o formă, întrucât forma se modifică și, odată 
cu ea, se modifică toate semnificațiile, în așa fel încât schimbarea semnificației nu poate fi 
controlată decât aproximativ, și în raport cu ansamblul.”1 

 
Dincolo de problema mutabilității semnului, pe care o vom trata mai încolo, 
reținem că expansiunea sau condensarea lexicului se precizează opozițional, 
netraducându-se decât printr-o esențialitate negativă al cărei reflex prototipic 
definește, la modul ideal, limba în relativitatea sa valorică. Dialectica analitic și 
sintetic în domeniul lexical caută să elimine aparenta indeterminare a 
cumulului de semnificații prin fixarea unor limite imuabile în segmentările de 
conținut semantic, neluând în considerare raportul designațional dintre cuvinte 
și lucruri: 

 
„Aproape că nu mai este nevoie să arătăm că diferența dintre termeni care alcătuiește sistemul 
unei limbi nu corespunde sub niciun aspect, nici măcar în forma limbii cea mai aproape de 
perfecțiune, adevăratelor raporturi între lucruri; și că, prin urmare, nu există nicio rațiune să ne 
așteptăm ca termenii să se aplice complet și nici măcar într-un mod foarte inexact unor obiecte 
definite, materiale sau de alt tip. Se va afirma că, în replică, ei vor trebui să corespundă primelor 
impresii care ajung la spirit, fapt adevărat, însă aceste prime impresii sunt de așa natură încât 
stabilesc raporturile cele mai neașteptate între lucruri total diferite, așa cum tind încontinuu și 
înainte de toate să divizeze lucruri absolut unitare; astfel, impresia pe care o creează un obiect 
material nu are niciun moment forța să creeze o singură categorie lingvistică; așadar nu există 
nimic altceva decât niște termeni negativi, obiectul nou fiind incomplet cuprins în oricare dintre 
aceștia și totodată dislocat în mai mulți termeni.”2 

 
Unitatea și identitatea esențiale ale semnificației, considerate în 

integralitatea extensiunii de care e susceptibilă orice semnificație, nu sunt 
alterate de multiplicitatea posibilităților combinatorii, întrucât, în concepția lui 
Saussure, semnificațiile cuvintelor sunt deductibile în context și sunt 
actualizate grație valorii, ca operator deopotrivă imanent (ca nucleu ordonator 

 
1 Ferdinand de Saussure, Scrieri de lingvistică generală, trad. Luminița Botoșineanu (Iași: Polirom, 2003), 45-46. 
2 Ibidem, 80-81. 
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al celulei semnificaționale) și transcendent (ca vehicul sistemic perfect articulat 
în dimensiunea virtualității). Eliberată de timp, succesiunea aparentă a 
semnificațiilor este transmutată în simultaneitate, până la stadiul de 
universalizare a relativității. De altfel, relativitatea lingvistică, în concepție 
structuralistă, privește strict opoziția dintre valorile sistemului, valori care nu 
pot defini aspecte in-formale (= amorfe) ale gândirii. Înțeleasă astfel, valoarea 
semnului lingvistic poate fi considerată în dimensiune conceptuală (a 
semnificației) sau în dimensiune materială (a formei sau a expresiei fonetice). 
A doua dimensiune nu prezintă strictă importanță pentru sistemul limbii, decât 
prin conexiune cu latura de conținut, a semnificației. Prima dimensiune este 
crucială însă pentru concepția asupra limbii ca sistem ideal, abstract. Ea 
presupune, de exemplu, structurări de tipul sheep / mutton, care generează 
proiecții ale relativității limbilor în rețeaua lor semantică. În limba franceză, 
cuvântul mouton are aceeași semnificație cu sheep din engleză (= „oaie”), însă 
nu și aceeași valoare, întrucât, în engleză, se creează o opoziție între sheep și 
mutton, cel din urmă cuvânt referindu-se strict la carnea de oaie gătită și servită 
la masă3. Observăm cum o structurare suplimentară în rețeaua lexico-
semantică a unei limbi implică o raportare diferențială între limbi diferite, pe 
de o parte, sau, în interiorul aceleiași limbi, între semne / cuvinte / sintagme 
sau înțelesuri (semnificații) diverse. În această ordine de idei, cuvintele ar putea 
fi reprezentate ca niște holospații, ca niște tuneluri despărțitoare ale rețelei 
semantice, fără nicio conexiune necesară cu realitatea empirică, 
extralingvistică: 

 
„A ne plânge de inexactitatea limbii ar însemna să nu înțelegem în ce constă forța acesteia. 
Întotdeauna va fi posibil ca unul și același lucru să fie numit, de la caz la caz, casă, 
construcție, clădire, edificiu, monument, imobil, locuință, rezidență. Astfel, asemenea 
existenței faptelor de oricare alt ordin, și existența faptelor materiale este indiferentă limbii. 
Ea înaintează și se mișcă mereu grație formidabilei mașini reprezentate de categoriile sale 
negative, degajate cu adevărat de toate faptele concrete și, prin aceasta, întotdeauna gata 
să înmagazineze orice idee care ar veni să se adauge celor precedente.”4 

 
Sub aspect fonetic, gramatical și lexico-semantic, ideea negativității ca 

substanță valorică definitorie pentru semnele lingvistice este pregnant 
evidențiată și ridicată la rang de axiomă de lingvistul genevez, cu implicații 
inclusiv în domeniul schimbărilor semantice, al sensului propriu și al celui 
figurat, precum și al sinonimiei, care se reduc la diferențiale valorice succesive: 

 
 

 
3 Saussure, Curs de lingvistică generală, trad. Irena Izverna Tarabac (Iaşi: Polirom, 1998), 129. În capitolul despre 
valoarea lingvistică din Curs, Saussure oferă numeroase exemple din limbile franceză, engleză, germană, greacă 
etc., urmând același fir roșu al argumentației privind primatul valorii în analiza sincronică a limbii. 
4 Idem, Scrieri, 81. 
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„Încă din primul moment, cuvântul abordează obiectul material doar în funcție de o idee care 
este total insuficientă, dacă o analizăm în relație cu respectivul obiect, și totodată infinit de 
vastă, dacă o analizăm în afara obiectului ei (...): idee negativă din start, care face ca sensul 
«propriu» să nu fie decât una dintre multiplele manifestări ale sensului general; la rândul lui, 
acest sens general nu este altceva decât o delimitare oarecare ce rezultă din prezența altor 
termeni în același moment.”5 

 
Unul și același cuvânt poate actualiza, contextual, valori diferite în actul 

comunicării, ceea ce conduce la ideea limbii nu doar ca sistem de semnificații (= 
de conținuturi pline, pozitive), cât, mai degrabă, ca sistem de valori (= de 
conținuturi relațional-negative, diferențiale, opoziționale). Din această 
perspectivă, polisemantismul, sinonimia, antonimia etc., în calitate de categorii 
semantice, vor fi definite prin valoarea diferențială a cuvintelor: 

 
„Soare poate părea că reprezintă o idee perfect pozitivă, precisă și determinată, la fel de bine 
cum o face un cuvânt precum lună: totuși, când Diogene îi spune lui Alexandru „Dă-te din 
soare!”, în soare nu mai există nimic din soare, decât cel mult opoziția față de ideea de umbră, 
iar această idee de umbră în sine nu este decât negarea ideii combinate de lumină, de noapte 
profundă, de penumbră etc., care se adaugă negării lucrului iluminat în raport cu spațiul 
întunecat etc. Dacă ne întoarcem la cuvântul lună, am putea spune că luna se înalță, că luna 
crește sau descrește, că este lună nouă, că vom semăna la luna nouă, că vor trece destule 
luni înainte ca un anumit lucru să se petreacă... și, treptat, ne dăm seama că 1) tot ceea ce 
grupăm sub termenul lună este absolut negativ, nu vine din altceva decât din absența unui alt 
termen, și aceasta pentru că, în plus, 2) o multitudine de idiomuri vor exprima prin termeni cu 
totul diferiți de cei de care uzăm noi aceleași fapte pentru care, în ceea ce ne privește, recurgem 
la cuvântul lună, exprimând, spre exemplu, printr-un prim cuvânt luna în fazele sale mensuale, 
printr-un al doilea cuvânt luna ca astru diferit de soare, printr-un al treilea cuvânt luna în opoziție 
cu stelele, printr-un al patrulea luna ca lumină a nopții, printr-un al cincilea lumina lunii în 
opoziție cu luna însăși etc. Și, întotdeauna, fiecare dintre aceste cuvinte are valoare doar prin 
opoziția negativă pe care o stabilește cu alte cuvinte: niciodată distribuția noțiunilor pe cei zece 
sau doisprezece termeni existenți nu este dictată de vreo idee pozitivă, adevărată sau falsă, 
despre ceea ce reprezintă luna, ci prezența acestor termeni este singurul element care ne 
obligă să asociem fiecare idee fie celui dintâi, fie celui de-al doilea, fie amândurora, în opoziție 
cu cel de-al treilea și așa mai departe, fără altă certitudine decât alegerea negativă care trebuie 
făcută între termeni și în absența oricărei concentrări a ideii diverse asupra obiectului unic. 
Astfel, într-un anume cuvânt nu va exista niciodată ceva care să fi fost înainte în afara lui; și 
acest cuvânt poate să conțină și să închidă în sine, în germene, tot ceea ce nu este în afara 
lui.”6 

 
În privința distincției sens propriu / sens figurat, aplicată inclusiv în operele 

lexicografice, Saussure este sceptic că ar avea o relevanță în analiza lexico-
semantică ori stilistică: 

 

 
5 Ibidem, 80. 
6 Ibidem, 78-79 
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„Dacă un cuvânt nu evocă ideea unui obiect material, nu există absolut nimic în măsură să-i 
precizeze sensul altfel decât pe cale negativă. Dacă, dimpotrivă, acest cuvânt trimite la un 
obiect material, am putea spune că însăși esența obiectului este de natură să-i confere 
cuvântului o semnificație pozitivă. În privința acestui aspect, (...) nu cunosc niciun obiect în 
denumirea căruia să nu se asocieze una sau mai multe idei, numite accesorii, dar având în 
fond exact aceeași importanță ca și ideea principală – indiferent că obiectul în chestiune este 
Soarele, Apa, Aerul, Copacul, Femeia, Lumina etc. Astfel, toate aceste denumiri sunt, la rândul 
lor, negative, ele nu înseamnă nimic decât în raport cu ideile conținute de alți termeni (tot 
negativi), nu au niciun moment pretenția de a se aplica unui obiect definit în sine și, în realitate, 
nu abordează acest obiect – în cazul în care el există cu adevărat – altfel decât oblic, prin 
intermediul și în numele cutărei sau cutărei idei particulare, de unde va rezulta (exprimându-
ne simplist) – dat fiind că, acum și aici, vom considera acest fapt exterior drept bază a 
cuvântului – 1) că termenul pentru același obiect va trebui schimbat încontinuu, spre exemplu 
luminii să i se spună «strălucire», «licărire», «iluminare» etc.; 2) că numele aceluiași obiect va 
servi pentru desemnarea multor alte obiecte: lumina istoriei, luminile unei adunări de savanți. 
În ultimul caz, există convingerea că a intervenit un nou sens (numit figurat): această 
convingere pornește pur și simplu de la ipoteza tradițională conform căreia cuvântul posedă o 
semnificație absolută, care se aplică unui obiect determinat.”7 

 
Pe cale de consecință, în analiza practică a semnificației cuvintelor, nu ar trebui 
să se țină seama de dualitatea propriu / figurat, întrucât aceasta nu este 
relevantă pentru constituirea polisemantismului. De altfel, o sumedenie de 
fapte lexicale își pierd baza teoretică, de vreme ce semnificațiile cuvintelor 
devin o masă fluctuantă, similară cuantelor, devenind particule doar în 
momente-cheie ale comunicării și atrăgând, în plasma lor, o multitudine de idei 
mai mult sau mai puțin accesorii, din nebuloasa conștiinței vorbitorilor: 

 
„Între sensul propriu și sensul figurat al cuvintelor nu există nicio diferență (sau: cuvintele nu 
au în mai mare măsură sens figurat decât sens propriu), întrucât sensul lor este eminamente 
negativ. Dacă vorbim, spre exemplu, despre o persoană care a fost soarele existenței altei 
persoane, înseamnă că: 1) nu s-ar putea spune că ea a fost lumina respectivei persoane sau 
2) dacă ar exista în franceză fie un termen semnificant clair de soleil [rom. lumină de soare] (la 
fel ca clair de lune [rom. lumină de lună]), fie un termen semnificant dépendance où est la terre 
par rapport au soleil [rom. dependența în care se află pământul față de soare], fie, pe de altă 
parte, doi termeni diferiți pentru soare în raport cu momentul răsăritului sau al apusului ori în 
funcție de o posibilă comparație cu alte corpuri cerești, este îndoielnic de-a binelea că am mai 
putea utiliza termenul soleil în locuțiunea așa-zis figurată menționată anterior. Am putea folosi 
un alt termen, poate mult mai expresiv, de unde rezultă însă că nu ideea pozitivă, ideea de 
soare, exterioară limbii, este cea care face imaginea, ci pur și simplu opoziția față de alți 
termeni, ei înșiși mai mult sau mai puțin proprii, cum ar fi étoile [rom. stea], astre [rom. astru], 
clarté [rom. luminozitate], unité [rom. unitate], but [rom. scop], joie [rom. bucurie], 
ecouragement [rom. încurajare].”8 

 

 
7 Ibidem, 79-80. 
8 Ibidem,  76-77. 
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Evident, toate considerațiile saussuriene, privite prin prisma conceptului de 
valoare, sunt susceptibile de explicații și de aplicații multiple, mai cu seamă în 
sfera arhaismelor, a regionalismelor, a împrumuturilor sau a calcurilor 
lingvistice. Toate acestea sunt fapte de limbă care ilustrează circulația 
cuvintelor, perimarea unora sau adoptarea altora, adică un flux valoric similar 
fluxului bănesc, pe de o parte, și consolidarea sau alterarea relației dintre 
semnificat și semnificant, pe de alta.  

Se cuvine, în contrapondere, să punctăm că esența primordială a limbajului 
nu este o chestiune de substanță productivă, cât de esență creativă. Nu altfel 
trebuie înțeleasă constituirea fiecărei limbi. Definirea limbii ca sistem închis, 
așa cum a fost realizată de Saussure și, ulterior, de poststructuraliști, nu 
privește decât latura substanțială, și aceasta redusă la aspectele ei formale. În 
ceea ce privește oportunitatea conceptului de valoare, considerăm că acest 
factor operațional în definirea semnelor lingvistice și a limbii reduce limbajul la 
un aspect pur cantitativ, valoarea nefiind, în sine, decât o particularitate care 
provine dintr-o utilizare cu totul convenţională a limbajului.  

Valoarea negativă a semnului constă propriu-zis în a considera o dualitate 
ireductibilă şi a nu trece dincolo de această ireductibilitate, ceea ce implică 
negarea principiului comun din care provine această dualitate prin polarizare. 
Însă, dacă ne raportăm la dihotomia esență (a limbajului) / substanță (a 
semnelor), constatăm că partea esențială a limbajului este semnificația (mai 
precis, funcția creatoare de semnificații), iar latura sa substanțială, ca expresie 
a esenței, stabilește, în sens calitativ, o legătură strânsă între conținuturile 
semantice și viziunea asupra lumii, încapsulată în tehnicile tradiționale de a 
structura imaginea realității reflectate în conștiința vorbitorilor. De aici 
importanța alterității lingvistice, pe care o vom discuta mai jos. Propriu-zis, prin 
aplicarea valorii la semnificații, limbajul este simplificat la nivelul unui 
pragmatism de suprafață, esența sa fiind considerată un apanaj al comunicării. 
Limbajul capătă astfel aspectul unui domeniu supraindividual, întregul aport al 
individului fiind redus la capacitatea pasivă de recepție și, în final, la un simplu 
agregat al determinărilor cantitative de natură opozitivă. 

Prin raportare critică la concepția lui Saussure, susținem că limbile sunt 
sisteme deschise, ansambluri de posibilități creatoare pe care vorbitorii le 
desfășoară în fiecare moment al activității lor lingvistice9. Totodată, problema 
unicității valorice a semnificației se pune nu în realitatea concretă a limbii, ci în 
metalimbajul semantic, unde, într-adevăr, fiecărui lexem îi corespunde un 

 
9 A se vedea Coseriu, „Mon Saussure”, 14, unde sunt schițate dezvoltările și, în același timp, transgresiunile 
concepției structuraliste în definirea și studiul limbii: intuiția ca sursă primordială a cunoașterii; dimensiunea socială 
aparținând nu maselor, ci indivizilor, adică alterității imanente a fiecărui subiect vorbitor; limba ca sistem de 
posibilități și de competențe; structurile lingvistice ca entități dinamice (= moduri de activitate), nu statice (= 
produse); sincronia ca funcționare a limbii, diacronia ca dezvoltare/evoluție a limbii, nu ca simple proiecții 
metodologice operaționalizate de factorul timp. În privința dihotomiei langue / parole și a depășirii acesteia în 
lingvistica integrală coșeriană, demn de citat este studiul lui Vicenzo Orioles, „Coseriu e Saussure”, 30-31. 
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singur fascicul semnificațional, lexemele nefiind polisemantice, spre deosebire 
de cuvinte. Ideile accesorii care alcătuiesc semnificația, similare unor câmpuri 
de forțe, țin de o latură logică, supraimpusă nucleelor semnificaționale intuitive, 
fiind conținuturi asociate semnificațiilor primare. Chestiunea ar trebui 
dezvoltată, după părerea noastră, diametral opus, adică în ce fel aceste 
semnificații asociate derivă dintr-un principiu comun, care este, s-ar putea 
spune, unitatea intuitivă fundamentală din care decurge multiplicitatea ideilor. 
Valoarea, ca nuanță de semnificație, nu exprimă, în sine, relații de situare între 
cuvinte, ci face parte integrantă din variabilele semantice. Faptul că valoarea nu 
se poate prezenta decât ca diferență între semnificații variabile, care au un 
caracter pur tranzitoriu și ar constitui exclusv aproximări indefinite, nu este 
decât rezultatul unui convenționalism și al unei necesități de generalizare 
excesive și artificiale de care structuraliștii s-au servit din plin pentru a rezolva 
aporia limbajului sub raport pur cantitativ.  

Or variația semantică trebuie investigată la nivel discursiv, unde pot fi 
stabilite distincții între semnificațiile fixe și cele variabile. În plus, o semnificație 
așa-zisă variabilă (relațională, gramaticală etc.) e susceptibilă de a juca rolul de 
semnificație fixă în raport cu alte semnificații variabile, întrucât numai în aceste 
condiții o semnificație variabilă poate fi considerată ca limita altei semnificații 
variabile, așadar fixă, cel puțin sub anumite raporturi, relativ la semnificațiile a 
căror limită este. Astfel, diferența dintre limite și conținuturile semantice 
implică o continuitate aplicabilă universal semnelor lingvistice, pe când valorile 
semnelor implică, esențial, o discontinuitate și un grad de indeterminare care 
funcționează ca ipoteză a unei semnificații determinate care lasă să subziste, 
simultan, indeterminarea altor semnificații. O atare concepție a valorii 
lingvistice ne adâncește într-un labirint de paradoxuri acolo unde lucrurile ar 
trebui să fie clare și semnificațiile cărora li se caută relația în context discursiv 
nu ar trebui să fie mai indeterminate decât alte semnificații, pierzând, prin 
aceasta, orice posibilitate de întemeiere și articulare a unui sens discursiv 
global. 

În fine, opoziția formă (caracter eminamente static) / substanță (caracter 
eminamente dinamic) este astfel aplicată încât permite, în radicalizări ale 
concepției saussuriene (la Leonard Bloomfield, de exemplu), eliminarea 
completă a semnificației din rândul faptelor investigabile în câmpul științelor 
limbajului. O atare abordare riscă, din capul locului, să genereze derivă 
analitică, având la bază nu semnificațiile în sine, ci fantomele acestor 
conținuturi, exilate între ruinele carteziene ale limbajului redus la interrelații 
pur algebrice sau pur gramaticale. 

 
Mutabilitate, imutabilitate și alteritate 

 
Dihotomiile saussuriene pot conduce la paradoxuri și antinomii, atât la nivel 

teoretic, cât și la nivelul cercetării practice a limbilor. Unul dintre aceste 
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paradoxuri constă în faptul că „langue este considerată a fi ceva exterior 
vorbitorului, deși semnele lingvistice se găsesc în mintea vorbitorului ca unități 
psihice”10. Alt paradox ține de însuși caracterul semnului lingvistic, care, prin 
raportare la spațiu și timp, este guvernat de mutabilitate și de imutabilitate. 
Imutabilitatea se referă la un principiu de conservare a semnelor, așadar de 
stabilitate, cel puțin în măsura în care aceasta e compatibilă condițiilor și 
continuității comunității lingvistice care deține semnele. Prin urmare, nu e 
admisibil, în concepția lui Saussure, faptul că semnificatul poate fi dinamic în 
loc să fie static. Conform lui Saussure, sistemul limbii este imuabil, iar semnul 
lingvistic îi este un micro-substitut, în sensul că semnificatul, deci latura 
conceptuală a semnului, reflectă imutabilitatea principială a sistemului limbii. 
Semnificatul e static, în pofida faptului că manifestarea discursivă implică în 
mod necesar o anumită progresie, mai ales prin modificarea relației dintre 
semnificat și semnificant (în sensul diverselor transformări sau alterări ale 
semnificanților). Prin parametrul valoric, semnificatul face ca această progresie 
să nu fie pură schimbare, menținând o anumită stabilitate relativă a semnului. 
Semnificatul rămâne invariabil în afara tuturor schimbărilor lingvistice și 
reglează cursul acestor schimbări prin chiar faptul că nu participă la ele. Aceasta 
atestă că „schimbarea lingvistică ar fi exterioară sistemului” (Coșeriu, „Mon 
Saussure”, 12), pe când, în realitate, toate schimbările lingvistice afectează 
sistemul limbii din interior, mai precis din însuși nucleul creativității lingvistice 
a vorbitorilor. 

O concepție exclusiv sociologică pozitivistă nu e suficientă pentru a înțelege 
limba în profunzime: limba nu e o simplă aplicație particulară, separabilă de 
creativitatea primordială și universală a vorbirii; dimpotrivă, limba ca tehnică 
istoric-particulară implică transpunerea creativității în semnificații și în 
norme/reguli de combinare a semnificațiilor, modelate cultural. Concepția lui 
Saussure nu e, la drept vorbind, decât o particularizare a legilor limbajului în 
raport cu condițiile ideale ale unei colectivități de vorbitori, ale căror natură și 
constituție sunt analoage unui ansamblu riguros predeterminat și care 
anihilează inițiativa fiecărui individ vorbitor în parte.  

În problema alterității lingvistice, Saussure, pe urmele lui Durkheim, a 
ignorat complet, în teoretizările sale, că fiecare subiect vorbitor există numai în 
virtutea relaţiei intersubiective cu ceilalţi. Subiectul nu îi poate exclude pe 
ceilalţi fără a se anula pe sine ca fiinţă. Fiecare conştiinţă individuală este 
centrul tuturor conştiinţelor şi, totodată, sfera lor orizontică, iar acestea, la 
rândul lor sunt centre de conştiinţă, în simultană deschidere şi libertate a 
conștiinței personale. Comunitatea de vorbitori nu e constituită prin 
universalizarea conştiinţelor individuale într-o conştiinţă impersonală 

 
10 Johannes Kabatek, „Tradiție și inovație”, 40. 
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supraindividuală sau transindividuală (creierul masei11), ci prin transfigurarea 
tuturor conștiințelor ca o conştiinţă personală, în experienţa plenară a 
alterităţii. Alteritatea nu înseamnă depersonalizarea subiectului în masa 
colectivităţii, ci dăruirea lui în sânul acestei colectivităţi şi acceptarea 
permanentă a colectivităţii ca matrice a unității de limbă, gândire, simțire și 
destin. 

Alteritatea sau intersubiectivitatea permite ca, prin limbaj, să fie create şi 
„împărtăşite” conţinuturi în interacţiunea dintre conştiinţe. Ca vorbitor, 
subiectul intră în comuniune cu ceilalţi, preluându-i ca alter ego-uri. Astfel, în și 
prin limbaj se construieşte fiinţa, i se deschide acesteia orizontul cunoaşterii 
realităţii, pe de o parte, iar pe de alta, a cunoaşterii de sine prin relaţionare cu 
celălalt. Subiectul nu este produs sau rezultat a ceva, nu este un mijloc, ci este 
scop, este entitatea creatoare și producătoare. Fiinţa este însuşi subiectul care 
determină realitatea din perspectiva intuițiilor sale primordiale. Ea se 
constituie ca ființă prin două relaţii create în limbaj: subiect – subiect şi subiect 
– obiect. Astfel, fiinţa se deschide înspre subiect, într-o intersubiectivitate 
globală, de unde reiese că subiectul vorbitor este însăşi conştiinţa dotată cu 
alteritate şi că, ipso facto, se autodetermină prin limbaj. 

Alteritatea lingvistică presupune activarea unei multitudini de conştiinţe ce 
proiectează o viziune comună asupra lumii. Doi subiecţi vorbitori, fiind două 
esenţe deosebite, experimentează misterul participării reciproce la un segment 
de realitate, ca alteritate constitutivă (de o ființă). În orice cuvânt se întâlnesc 
cel puţin două conştiinţe: cea a creatorului cuvântului, respectiv cea a 
interlocutorului său virtual, presupus de creator în fiecare moment al activităţii 
sale creatoare. Astfel cuvântul este o rezultantă a îmbinării puterii de 

 
11 Simetrică gramaticii universale din generativismul lingvistic, noțiunea de creier al masei a generat, într-una din 
radicalizările concepției saussuriene, celebra schemă a comunicării, elaborată de Roman Jakobson, „Closing 
Statement: Linguistics and Poetics”, în Style in Language, ed. Thomas A. Sebeok (New York & London, John 
Wiley, Massachussetts Institue of Technology, 1960): 350-377. Această concepție, adoptată pe scară largă în 
special în ciclurile preuniversitare, grație aparentei simplități în explicarea unui fenomen complex cum este limbajul 
uman, deturnează ştiinţa limbajului spre domeniul ciberneticii și proclamă izolarea/reificarea fiinţei umane, 
reducând esența intuitiv-creatoare a fiinţelor umane la analogia comunicării animale sau mașinale. În acest mod, 
construirea identităţii prin limbaj este gândită, în pragmaticile comunicării, drept simplă vehiculare a informației 
ambalate în mesaje ce trec succesiv prin mai multe stadii de emisie-recepție. Distincţia saussuriană langue/parole 
e reformulată în modelul lui Jakobson, care încearcă să depăşească natura statică şi factualistă a modelului 
saussureian printr-o viziune de tip funcţional (din punctul de vedere al scopului comunicării), care permite 
organizarea sintagmatică, pe principiul asocierii, prin intermediul a două axe, axa selecţiei şi axa compunerii. 
Astfel, cuplul langue / parole este reformulat în dihotomia cod / mesaj. Codul și mesajul sunt comutative, în sensul 
că se definesc și se pot studia exclusiv unul prin intermediul celuilalt. Conceptul de cod este un concept-cheie în 
teoria comunicării, fiind legat de ideea unităţilor prestabilite, date anterior procesului de comunicare. Jakobson 
susține importanţa covârșitoare a selecţiei de unităţi din cod, pentru vorbire. Conceptul de cod derivă din langue, 
fiind preluat însă din afara concepției structuraliste propriu-zise, mai precis din teoria informației. Codul este un 
sistem organizat de unităţi, alcătuit din semne lexicale şi reguli de combinare ale acestora, ultimele fiind fie 
prevăzute în cod, fie făcute posibile de cod (o idee analoagă teoriei saussuriene asupra virtualității în limbă). 
Evident, astfel de concepții nu pot accepta validitatea, sensul şi conţinuturile diversității (dar și ale continuităţii) 
fiinţelor umane ca subiecți creatori – aşa cum alteritatea lingvistică o susţine. 
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semnificare a subiecţilor vorbitori şi intenţia / voinţa lor specifică. Aici se 
cuprinde libertatea fundamentală a omului, în capacitatea de a crea sens şi de a 
se face înţeles de către ceilalţi. Limbajul este, din această perspectivă, o 
simbioză spirituală fără care nu am putea exista ca fiinţe umane. Subiectul 
cunoscător și vorbitor există în semenii lui, pe care îi presupune în fiecare 
moment al activităţii de vorbire.  

În aceste condiţii, semnul lingvistic activează, în planul cunoaşterii, atât o 
materialitate semnificantă, cât şi un conţinut intuitiv-semantic, însă nu 
programat sau predeterminat logic-cauzal, ci prin intenționalitate liberă și 
finalistă. Fiinţa nu poate fi înţeleasă în afara înţelegerii limbajului. Or a înţelege 
limbajul exclusiv ca instrument de comunicare înseamnă a-i deplasa centrul de 
greutate pe dimensiunea reductiv-pragmatică a semnificării. Dimpotrivă, la 
antipodul concepției saussuriene, limbajul e activitatea creatoare prin care sunt 
structurate conţinuturile experienţei subiective, este calea primordială de 
cunoaştere a lumii fenomenale întrucât oferă baza conținuturilor de conștiință, 
a semnificațiilor ca depline cristalizări intuitive de moduri de fiinţă. Numai 
astfel îşi asumă omul existenţa ca realitate în sine și, mai mult, îşi instituie, 
creativ, multiple realități de ordin cultural. 

 
Considerații finale 

 
Eseul de față a constat într-o prezentare, inevitabil succintă, a structuralismului 
lingvistic, fundamentat de Ferdinand de Saussure. În linii mari, parametrii de 
referință ai concepției saussuriene exprimă o serie de concepte dualiste 
(semnificat/semnificant, formă/substanță, limbă/vorbire, sincronie/diacronie, 
mutabilitate/imutabilitate a semnului etc.). Ele reprezintă proiecții 
metodologice în investigarea limbii ca sistem și a elementelor componente în 
perspectivă sincronică, sub raport strict formal. Principial, structuralismul a 
stat la temeiul metodologic al unor discipline precum lingvistica generală și 
semiologia. Semnele sunt definite ca entități biplane, alcătuite din semnificat și 
semnificant, fiind, simultan, operaționalizate de valoarea lingvistică, un 
parametru care măsoară gradul de circulație a semnelor în sistem, precum și 
raporturile de tip opozitiv-diferențial dintre semne. Implicațiile lexico-
semantice ale unei atari concepții vizează redefinirea sau nuanțarea unor 
fenomene de limbă precum sensul propriu, sensul figurat, sinonimia, 
polisemantismul, evoluțiile semantice. Am încercat să reconstituim fidel 
concepția lui Saussure, utilizând o pletoră de citate care să îi pună în lumină 
argumentele. Ne-am concentrat, în partea secundă a eseului, pe evidențierea și 
examinarea critică succintă a conceptului de valoare lingvistică și a substanței 
negative, pur opozitive sau diferențiale, a semnelor lingvistice. Ideea de valoare 
este aplicată de Saussure tocmai în măsura în care arată că semnele sunt 
conforme funcției lor opozitiv-diferențiale și, prin asta, ordinii total imuabile a 
limbii ce-și are reflexul sau imaginea în natura fiecărui semn. În raport cu acest 
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postulat, susținem că, în fond, semnificațiile sunt primordiale atât ca entități 
dinamice, rezultante ale esenței creative a limbajului, cât și ca temeiuri intuitive 
pentru articularea sensurilor discursive. Totodată, trecând în revistă și 
paradoxul mutabilității și a imutabilității semnelor, ne-am raportat la problema 
alterității lingvistice prin opoziție cu conceptul de creier al masei și relevanța 
acestor noțiuni în cercetarea lingvistică, în înțelegerea esenței creative a 
limbajului, precum și în definirea vorbitorilor ca subiecți creatori de conținuturi 
semantice. 
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                                                                     still I try  
                                                           to feel myself, here and now, 

                                                                     with natural sensations  
                                                                one derived from the heart  
                                                         and the other from intellection  

 
                                                     (FROM “ANNIHILATION”) 

 
Abstract: In his latest poetry volume, Murmur Beyond Silence, Eugen D. Popin offers us a 
mythico-religious literary journey through some of the essential spheres of life (nature, family, 
love), as well as poetic commentaries on Romania's communist regime and the war now being 
waged against the human species. The volume was published in Romanian in 2021 and in 
English in 2022.  
Keywords: heart; intellection; family; nature; love. 

 
Eugen D. Popin was born not long after the end of World War II, in 1951, in 

the village (now town) of Ciacova, Banat, Romania. It is a land where multiple 
ethnicities and linguistic influences meet, and which the writer has referred to 
as “a sort of multicultural European oasis.” In the region's dialect one finds 
German, Hungarian, Serbian, Slovak and Bulgarian idioms. Up until 1989 Popin 
lived in communist Romania, where censorship was applied to writers and 
pressure was put on artists to participate in the ideological Proletkult 
movement, which involved glorification of the proletariat, the political regime 
in place, and the country's leader. Many intellectuals emigrated, if at all possible, 
or resorted to subterfuges in an attempt to escape the ideological straitjacket. 
Some applied subtlety or a fable-like register to their works. Popin, who first 
published in the literary magazine “Orizont” (“Horizon”) in 1982 and had his 
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editorial debut—not without difficulties—in 1985, was subjected to the usual 
rigors. He had already taken note of the regime's cultural demands, and in 
response had developed a somewhat cryptic style of writing. He maintained this 
style later on, in times of more creative freedom, which lends his poetry a 
slightly recondite aspect. Faced with the disillusions and pressures brought by 
the neo-communism installed in Romania in 1990, Popin emigrated to Germany, 
where he has resided ever since.  

This substantial collection comprises eighty-seven poems on some of the 
most important and poignant themes of all: family, nature, love and the memory 
of it, language and literature, and the trials of our partly elusive and illusive 
passing through life. Included among these are poetic commentaries on life 
during communism, the evil unleashed upon the human race in recent years and 
the dystopian realities which threaten to annihilate us. 

The space in which human life is lived is an enigmatic mythico-religious one 
where earth and sky, divinities and mortals meet. The aesthetic elements 
employed, images with a focus on shadows and murkiness, reveries and 
solitariness, create unclear boundaries and thus indeterminateness. Things 
appear to melt or flow into one another: people into other people or into 
landscapes, landscapes into nights, nights into days, past into present, waters 
into shores... The suggested vagueness of nature parallels and reinforces the 
vagueness of life. 

The poem which gives the volume its title (p. 23) introduces us into this eerie 
atmosphere, with the narrator discovering a murmur beyond silence and self, 
in non-movement. The same atmosphere is found in the next poem, “unveiling” 
(p. 24), in which the narrator observes a fluid landscape:   

 
                     the body of the day  
              is translucently  
              trickling  
              into unboundedness 
 
In “the interior of silence” (p. 28) the narrator poses a philosophical 

question about the nature of our being in the world, which relates to the core 
credo later enunciated in the book: stripped of all things belonging to the 
material plane, can we take our place in Unendingness? 

 
              do 
              we  
              suffice  
              to ourselves  
              so as to flow 
              alongside  
              unendingness  
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“dimension” (p. 33) contains a physical object which embodies perplexity and 
ambiguity: a cold and dark labyrinth with moving walls which “appear and 
disappear.” The narrator is forced to “fumble around” and collects only 
“solitudes” in the process of moving away from, or toward, his self. 

“Pont au Change” (p. 34) is a poem of remembrance which strikes this 
particular reader as a painting in words, reminiscent of the old and much-
debated dictum Ut pictura poesis from Horace's Ars Poetica or, going back 
further, the observation  of Simonides of Keos (according to Plutarch): Poema 
pictura loquens, pictura poema silens. The multiple references to light (growing 
dark, pale light, extinguished fire, shadows) parallel one of the key elements in 
painting: the play between light and dark. A chiaroscuro landscape is exactly 
what I visualize when reading this poem. 

“controlled descent” (p. 36) and “perception” (p. 37) offer a melancholy take 
on human life, with the former expressing the idea that we go, unawares, “a-
wandering / in our own existence” and the latter positing that we get caught in 
the maelstrom and get pulled to the depths. The idea of straying reappears in 
other poems.  

In “feverishness” (p. 38) the narrator describes the encounter with the 
former self, suggesting the tension of incorporating the no-longer-extant into 
the current self: 

 
  […] the distance between  
  then and now  
  folds up 
  inside our being  
  contrary to logic  
  without sensations  

 
The pithy, near-aphorism “limits” (p. 58) seems another comment on the 

nature of our being, while also being a puzzle (it contains an implied when that 
remains unanswered):  

    
  we re-become  
  silence  
  love  
  incandescence  
  undulation  

 
It is noticeable that even when the external landscape is one of tranquility 

the inner space is one of disquiet. It is unease and unrest that permeate this 
volume. 

The love poems touch on a wide range of affective truths: fulfillment and its 
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negation, refusal to yield or concede, hesitation, error, regret, resignation, 
continued quest for comprehension. Love shows up here primarily as an 
experience of the past, apperceived and possibly transfigured, in places, through 
the distance created by time's passage and through thoughts and senses 
deepened by lived life. There is, as before, a sense of ambiguity and ineffability 
to many of these poems. 

In “mold” (p. 69) the narrator recalls “walks / laced with disillusions” on 
“streets / steeped in unfulfillment”. The landscape evidently borrows the 
feelings of the protagonists, becoming humanized. Everything here is a 
hindrance, as suggested by the “blind windows” and “stuck blinds.” The 
narrator's thoughts, in recollecting, raise questions about the interpretive 
possibilities that arise when an experience is shared with another... Among 
others, what does the other 'half' of the experience look like?  

 
              all these  
              appear to have gathered up in my self  
              or maybe it's ours  
              I, however, feel  
              only my half of it  
              which is silently crawling  
              out of the just-passed instant  
 
 “recurrence II” (p. 73) depicts love as a resting in another's duration: an 

ontological term that encapsulates human existence. Interestingly, the 
protagonists are barely-there presences, the predominant element of the poem 
being time (duration, from time to time, cinders smoldering still). Here, too, we 
encounter ambiguity, through the suggestion that human beings themselves 
might be only time—thus flowing things, as depicted elsewhere. 

In “replay I” (p. 74) the narrator abandons the ideas he holds of his lover 
(“the conviction / that nothing can be / more phenomenal / than your arms / 
stirring up the dark / and the restlessness of our bodies”) and reaches a place 
of apparent resignation... The title of the poem, however, opens up the 
possibility of incongruity between the expressed and the unexpressed, implying 
a potential desire for repetition.  

“interior” (p. 81) gives voice to a thought many might have had, namely that 
it is natural to erase people from memory but one can choose not to do so. Here, 
the person dwelling in the memory is a “frolicking” presence that occasionally 
leaves behind, on an unexplained terrace, “roses' thorns / and roses' petals”: 
dichotomy of stinging ache and softness. Roses also feature in “imperfect spiral” 
and “oneiric,” both of which oppose the past to the present, speaking of illusion, 
self-deceit, imperfection.  
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             naturally  
             we are no longer the same  
             yet we deceive ourselves with the same  
             futile reveries 
             and base exonerations 
                    far away  
             terribly far away  
             from ourselves  
                       (from “imperfect spiral”, p. 83) 
 
              displayed before ourselves  
              we are, concurrently,  
              the natural and the unnatural  
              searching and straying  
              wound and thorns...  
                       (from “oneiric”, p. 84) 

 
“mea culpa” (p. 85), another look at the past, offers the key to the affair 

described therein and claims that it is impossible to assign blame... while the 
title, as in “replay I,” refutes the body of the poem.  

 
              it so happened that we wished to measure  
              with no means of measurement  
              how much love fit inside us  
       
“post festum” (p. 87) explains why the narrator goes rummaging through 

the past (now found “at the edge of the world”) and holds on to a legion of 
anxieties and trifles:  

 
              I'm searching, still, for the epilogue  
 
How much of the love experience can be clarified and how much remains 

elusive or half-understood? It is, most likely, impossible to say.  According to 
the writer, we owe ourselves the attempt at the elucidation of our beings. He 
expresses this idea in “pneuma” (p. 51) and “imperfection” (p. 52), the latter 
poem even suggesting that this is the primordial task of human existence and 
constituting itself into the author's central credo: 

 
                     we owe ourselves  
  the search for  
  the clarifying of our beings  
  everything else is waste and undoing 
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Family is seen, like love, through the lens of memory, as the narrator's 
parents and grandparents are no longer alive. In “mutiny” (p. 99) the writer 
inveighs against those who would tear him away from his forefathers and their 
land and language, thus articulating his indissoluble links to the ancestors. 
Remembrances have sacred and mythical tones (hellhounds appear in 
“instant”) which make the family into a psychic axis mundi, a center of the being. 
Sometimes the line between the alive and the departed is blurred, as when the 
poet sees his grandmother “illuminate / the path” (in “instant”, p. 101) or his 
mother smile brightly after he places a posy of gerbera flowers on her tomb, 
“illuminating the instant” (in “ineluctable”, p. 103). Perhaps the most touching 
poem in this section is “recurrence III” (p. 108) in which the narrator goes 
searching after the ones who gifted him “this world / unending / beautiful / 
foolish” and no longer are... Visiting his former home, he encounters desolation 
and things conspicuous by their absence:  

 
  the front yard  
  is deserted  
  the dog  
  isn't wagging his tail by the fence  
  the pigeons  
  aren't cooing in the barn  
  the cats  
  aren't chasing after birds  
  nor are the roses  
  in their proper place  
  only I  
  brooding 
  and lonely  
  disturb  
  the eternity behind me  
 

The commentaries on life in communist Romania ought to serve as a warning 
about the darkness and evil of totalitarian systems—already too often imposed 
on the human species. In “resurrection” (p. 112) people are “captive inside a 
fiction” and living in profound, irrational fear. The false giant who orders 
darkness (a command opposite to Fiat lux) is an anti-God, “demonic” figure. In 
“my cardboard barricade” (p. 113) the narrator is trapped in a system that 
enforces “the ethics of duplicity” and sees, around him, “the metastasis of / 
human malignancy.” Seeking to extricate himself from the unpalatable reality, 
he constructs a “cardboard barricade” and winds up becoming the “very 
cardboard” in which he sought refuge. 

Having outlived the deeply problematic reign of Ceauşescu, the writer now 
sees dark clouds gathering on humanity's horizon and makes his views clear. In 



Eon, vol. 3, no. 2 / 2022 
 

115 
 

“annihilation” (p. 115) he says we are offered “twisted truths” and are being 
asked to “condone / the arbitrary.” In “ingenuity” (p. 125) he describes the false 
Corona pandemic and urges us to push aside “the engineered fear” and confront 
“those / who wish to be more than they are.” In “decipherment” (p. 126) he says 
that we are faced with “the most perfidious coup against the being” and, through 
the epigraph, sounds another warning: “Whoever falls asleep in democracy 
wakes up in tyranny.” (Anna Ohnweiler) 

“desecration” (p. 127) presents us with the image of a butterfly whose 
wings are cut off so that it may be adapted to “pedestrian locomotion” and 
“cohabitation / with all the other / crawlers.” Does this speak to the general 
unwisdom of our times, readying to destroy humankind? Might the butterfly 
stand for wisdom itself? It seems worth calling to mind the “Tom O'Roughley” 
poem of W.B. Yeats:  

 
  And wisdom is a butterfly  
  And not a gloomy bird of prey.  
 
In “syllogism” (p. 128)—a seeming pendant to “desecration”—it is the 

human being itself that is amputated and turned into a hominid without self, 
will or faith so as to be a perpetual serf in a system of tyrannical structures ruled 
by a merciless class that subscribes to the dogma homo homini deus est. A 
question that's intimated here: How close are we to precisely this outcome?  

 
I do not see, in Popin, serious resemblances with poets from the Western 

world, at least those known to me. I do see parallels—in the aspects of religious 
sentiment, exploration of the self, view of poetry as a path to deep 
understanding of that self—with a compatriot who was a long-term 
collaborator and friend of Popin's, Andrei Zanca, who passed away this very 
year, 2022. There is a shimmery interiority in both, explored at what is often 
marked or described as the edge of the world. The two appear to be kindred 
spirits in their affectivity and perception of the world, who end up looking 
similar on the page for this very reason. With its emphasis on stillness, quiet, 
and interior flow of thought and emotion, their poetry contains something of 
the old Asian philosophy of detachment from the phenomenal world.  The 
senses are acknowledged, for much of life comes to us through them, but the 
intellect intervenes to clear away the maculate, meritless and superfluous and 
center the being in the Eternal.  

Uniting all the themes and placing human existence (with its noble, essential 
inner spaces) in the larger space of cosmic life from which we came is a 
recurring motif of Popin's literature: the river, flowing in ripples or rapids 
between calm shores and through changing psychic landscapes. In “blazing” (p. 
94), dedicated to writer-friend Miron Kiropol, Popin describes the human being 
itself in unbodied terms. (Earlier, human beings were duration.) We, too, flow: 
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  we are  
  translucency  
  daybreak  
  unquenched 
  thirst  
  other times  
  the torrent  
  between  
  eternity  
  and  
  shore  
  the stone  
  the ash  
  the bridge  
  between  
  unseen  
  and incarnation 
 
On the whole, this intelligent and affecting volume—between heart and 

intellection—constitutes a plea for the endurance of the human spirit and an 
invitation to the reader to ponder what might become of “this world / unending 
/ beautiful / foolish.”  
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Title: The Prophets of the New Social and Economic Order. Rereading Fukuyama Thirty 
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Abstract: The current developments in the new type of capitalism that has been recently 
labeled as „surveillance capitalism”, specific for the contemporary information civilization in 
Western world, ask new questions about the relationship between state and economy, 
bureaucracy and citizens. Although state bureaucracy has been taken as a burden by the 
initial economic liberalism, the new capitalism founds the virtues of potent state bureaucracy 
in fulfilling its own aim, namely overpassing the pure profit and fostering universal happiness. 
Yet this fabricated happiness is a state of overall equality, with no real incentive and no real 
passion, but a total control of the human environment, under the ladder cover of a market 
driven authoritarianism. This stage of final Western capitalism and society was anticipated by 
Max Weber, Friedrich Nietzsche and Joseph Schumpeter and was indicated by Francis 
Fukuyama as a possible outcome of applying the methods of the modern science of nature 
into human affairs. 
Keywords: social theory; capitalism; socialism; totalitarianism; democracy. 

 
Introducere 

 
În finalul Eticii protestante,12 constatând că nu mai există nicio legătură între 

conduita de viață ascetică specifică protestantismului și spiritul practic al 
capitalismului victorios din Occident, din moment ce capitalismul a dobândit o 
bază mecanică, non-umană, Max Weber se întreba dacă vor exista noi profeți ai 
capitalismului sau o renaștere a concepțiilor vechi. Adică, dacă „exercitarea 
profesiei” va mai fi pusă în legătură cu valorile spirituale supreme ale 
civilizației, dacă aspirația către profit va mai regăsi legătura sa precedentă cu 
vreo semnificație etică și religioasă, sau va fi o simplă competiție fără limite. 

 
12 Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, précédé de Remarque préliminaire au recueil 
d’études de sociologie des religions I et suivi de Les sectes protestantes et l’esprit du capitalisme, trad. fr. Isabelle 
Kalinowski (Paris: Flammarion, 2017), 301. 
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Sau, ca ultimă ipoteză, dacă va urma, în finalul dezvoltării capitalismului, o 
anchilozare mecanizată, drapată într-o suficiență maladivă, o dezvoltare 
culturală ce-l va îndreptăți pe Nietzsche să afirme că vom avea: „specialiști fără 
suflet, beneficiari fără inimă: acest neant descrie accesul la un stadiu al 
umanității niciodată atins înainte”13, o stare în care „încă se va munci. Dar având 
grijă ca distracția să nu devină obositoare.”14 Aceasta va fi o stare de egalitate 
materială și spirituală, sub presiunea covârșitoare a opiniei publice, cea care va 
aduce definitiv fericirea: „Și nimeni – mai bogat sau mai sărac: acestea, 
amândouă, sunt prea grele. Cine ar mai vrea să guverneze? Și cine-ar vrea să se 
supună? Acestea, amândouă, sunt prea grele. Nici un păstor, ci doar o turmă! 
Toți vrând la fel, ei vor fi la fel: căci cine simte altfel, de bunăvoie se va duce la 
azilul de nebuni”.15 

Recitirea lui Fukuyama cu al său Sfârșit al istoriei și ultimul om, la 30 de ani 
de la apariție, ar putea să ne ofere o altă perspectivă asupra capitalismului decât 
aveam în momentul apariției cărții.16 Anume, o dezvoltare a capitalismului, 
deosebită de concepțiile vechi, care să nu excludă colaborarea cu birocrația de 
stat. Deși statul a fost în genere descris drept o frână a capitalismului,17 virtuțile 
sale ordonatoare și perfect constrângătoare s-ar putea să fie acum de folos 
capitalismului, când fondul său minimal etic se va fi consumat. Așa cum 
capitaliștii occidentali, protestanți practicanți, au înființat asociații, fundații și 
alte organizații caritabile cu scopul de a salva acțiunea bazată pe profitul pur, 
pentru a păstra o minimă încărcătură morală competiției economice fără reguli 
și fără sfârșit, tot așa capitalismul actual are nevoie de instrumentele statului 
pentru a viza obiective dincolo de profitul fără margini. Acest nou scop este 
chiar fericirea pusă ca ultimă ipoteză de către Weber, o stare perpetuă a 
capitalismului non-uman de la sfârșitul istoriei. 

Beneficiile puterii coercitive a statului sunt deja evidente încă din zorii 
modernității. O spune Jules Michelet, descriind eficiența distrugerii morale, 
culturale și fizice, biologice, a protestanților francezi după anularea în 1685 a 
Edictului de Toleranță de la Nantes.18 Acest edict le oferea o minimă siguranță 
protestanților din regat, în ciuda opoziției Bisericii Catolice și a violențelor 
destul de răspândite, dar nesistematice. Ceea ce este de remarcat după 1685, 
constată Michelet, este succesul nemaiîntâlnit al îngemănării Inchiziției catolice 
și a administrației regale franceze. Înainte, Inchiziția relativ grosolană a 
spaniolilor rămânea mai curând exterioară, nu ajungea ușor la sufletele celor 
suspectați și incriminați, deși ardea pe rug mii de oameni. Acum, începând cu 

 
13 Ibid., 302. 
14 Friedrich Nietzsche, Așa grăit-a Zarathustra. O carte pentru toți și niciunul, trad. rom. Ștefan Augustin Doinaș 
(București: Humanitas, 2018), 67. 
15 Ibid. 
16 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (New York: Free Press, 1992). 
17 Ludwig von Mises, Capitalismul și dușmanii săi, trad. rom. Dan Cristian Comănescu (București: Nemira, 1998). 
18 Jules Michelet, Louis XIV et la révocation de l édit de Nantes (Paris: Flammarion, 1985). 
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1685, spune Michelet, ea capătă rafinamentul dat barbariei de ordinea 
modernă, spiritul de exactitudine al birocrației, o perfecțiune a poliției căreia 
nimic nu-i scapă.19 Supravegherea constantă și lipsa oricărui refugiu, asta 
produce îngenuncherea interioară, mai mult decât milițiile catolice conduse de 
preoții de parohie ce îngemănau acum violența populară cu cea autorizată prin 
lege.20 De aceea, capitalismul de supraveghere născut în vremurile noastre pe 
rămășițele capitalismului tradițional este eficient. Nu doar pentru că stabilește 
o supraveghere mai pronunțată decât orice poliție catolică a Inchiziției 
triumfătoare, ci pentru că fuzionează cu elementele centrale ale statului, ceea 
ce-i conferă legitimitate în exercitarea puterii. Astfel, puterea de a-i aliena pe 
oameni de comportamentul lor, pe baza economiei și identității digitale, prin 
„extragerea”, „vânzarea” și „prezicerea” comportamentelor pe o piață a 
produselor comportamentale în mod plauzibil modificate artificial, devine 
legitimă sub forma lui „Big Other”.21 Piața nu mai este loc de tranzacție, ci spațiu 
de supraveghere, de transformare a comportamentelor în mărfuri și „drepturi 
de trecere”, un soi de autorizare pentru consum licit. Drepturile și libertățile 
devin simple recompense și pedepse, stabilite și gestionate de un eventual 
Birou Central de Credit Social. Aceasta este logica intermedierii 
computerizate,22 în care identitatea digitală (inclusiv datele despre starea de 
sănătate, parcursul școlar, talonul de pensie, permisul de conducere auto, 
tranzacțiile înregistrate la notariat etc.) fuzionează cu moneda digitală (inclusiv 
cu istoricul tuturor cumpărăturilor, contul bancar, lista proprietăților etc.). 

Bazat pe un sistem digitalizat al creditului,23 cu monede virtuale ce pot fi 
generate centralizat și, deci, „programate” pentru consum personalizat (în 
anumite condiții date, perfect arbitrare), noul capitalism va fi imposibil de 
distins de prerogativele statului birocratic. Distincția dintre public și privat, ce 
stătea la baza modernității occidentale,24 se evaporă în fuziunea dintre puterea 
financiar-bancară și cetățenia digitală. Mass-media, elementul adiacent, vine să 
obțină o conformare la normele și valorile noului capitalism și să aducă ceea ce 
este scopul noului capitalism de supraveghere, anume fericirea generală. Să 

 
19 Ibid., 272. 
20 Ibid., 273. 
21 Shoshana Zuboff, „Big other: surveillance capitalism and the prospects of an information civilization”, Journal of 
Information Technology 30 (2015): 75-89. 
22 Identitatea digitală este unul dintre obiectivele Guvernului României de transformare digitală a societății românești. În 
mod programatic, Guvernul României enunța în 2020 că „digitalizarea este un proces care, odată inițiat, nu mai poate fi 
oprit niciodată. De aceea, digitalizarea României înseamnă trecerea la o nouă paradigmă, tehnologică, informațională și 
socială”. Acest proces nu se limitează la instituțiile publice. „Mediul privat, mediul asociativ, comunitățile locale și întreaga 
societate sunt, în egală măsură, părți esențiale ale acestui proces. Pentru identitatea digitală, vezi 
https://www.adr.gov.ro/identitatea-electronica/ (consultat la 28 aprilie 2022). Pentru digitalizare ca proces „ce nu mai 
poate fi oprit niciodată”, vezi https://www.adr.gov.ro/adr/ (consultat la 28 aprilie 2022). 
23 Acesta este proiectul Comisiei Europene, publicat pe 5 aprilie 2022. Vezi proiectul la 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13392-O-moneda-euro-digitala-pentru-UE_ro 
(consultat la 27 aprilie 2022). 
24 Benjamin Constant, Libertatea anticilor și libertatea modernilor, trad. rom. Cristian Preda și Miruna Tătaru-Cazaban 
(București: Baroque Books and Arts, 2019). 
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vedem însă cum a ajuns capitalismul occidental să-și dorească fuziunea dintre 
public (moneda centralizată a birocrației de stat) și privat (sistemul de 
supraveghere al platformelor digitale, media, bănci comerciale, actori 
economici privați ce raportează datele consumatorilor unui eventual Birou 
Central de Credit Social). În mod ironic, felul acesta de funcționare a 
capitalismului este mai departe de liberalismul economic (optimist) afișat de 
Mises sau Hayek și mai aproape de evaluarea (pesimistă) făcută de Schumpeter 
despre supraviețuirea capitalismului.25 

 
Controlul ineficient al gândirii  
 

De la început, Fukuyama constată o degradare lentă, dar permanentă, a 
regimurilor autoritare în Europa de Sud și America Latină, o tranziție spre 
democrație în Spania, Portugalia, Grecia, dar și în Peru, Argentina și Chile. 
Precum alți analiști politici,26 el constată o expansiune de neoprit a valului 
democratizării în alte zone geografice, precum Africa de Sud și Asia de Sud-Est, 
mișcare ce va cuprinde ulterior și Europa Centrală și de Est. Cauza principală a 
căderii regimurilor autoritare (totalitare în Europa de Est) este identificată în 
pierderea accelerată a legitimității.27 Aceasta este mai ales o pierdere a 
legitimității elitelor în proprii lor ochi, acestea simțind acum că nu mai au 
căderea morală de a guverna. Cum subliniază autorul, aceasta este o acceptare 
a faptului că ideile contează. Ele sunt necesare întotdeauna exercitării brutale a 
forței, care reușește doar parțial și doar temporar să producă efecte de 
supunere necondiționată a oamenilor. Imediat ce microbul îndoielii a pătruns 
în sufletele elitelor, ele devin incapabile să guverneze eficient. 

Nimic nu ilustrează mai bine infecția cu acest microb al îndoielii din inima 
elitelor decât prăbușirea comunismului în Uniunea Sovietică, China, Europa 
Centrală și de Est. Regimul lor politic era mai mult decât un autoritarism de 
dreapta, un regim politic brutal destinat menținerii unei ordini tradiționale, 
precum în Spania catolică, sau creării condițiilor favorabile pentru dezvoltare, 
precum în Chile. Comunismul sovietic a reușit, alături de nazismul german, să 
fie un adevărat sistem totalitar, bazat pe o ideologie atotcuprinzătoare, ce 
acoperea orice aspect al vieții omenești.28 Dincolo de a-i răpi omului libertatea, 
scopul totalitarismului sovietic și nazist a fost să creeze un om nou, complet 
diferit de natura lui, gata să se sperie de orice fărâmă de libertate și să caute în 
schimb siguranța, gata să afirme sus și tare beneficiul lanțurilor sale, chiar și în 
lipsa constrângerii.29 Acest lucru a fost posibil doar prin controlul gândirii. Ca 

 
25 Joseph Schumpeter, Poate supraviețui capitalismul? trad. rom. Monica Sibinescu (București: Publica, 2011). 
26 Juan J. Linz, Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South 
America, and Post-Communist Europe (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996). 
27 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, 15. 
28 Ibid., 23. 
29 Ibid., 24. 
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atare, eșecul reformelor economice din anii 1980 nu este legat doar de 
mărturisirea publică a ineficienței economiei sovietice, el este în primul rând 
responsabil de declanșarea unei crize de sistem, atunci când acesta a rămas 
lipsit de legitimitate. Iar eșecul este, mai presus de orice, renunțarea la controlul 
minților, așa cum funcționa el în timpul vieții lui Stalin.30 Teroarea permanentă 
și indistinctă, gratuită și nejustificată, ea este cea care producea controlul 
minților și susținea propaganda oficială. Imediat ce controlul gândirii a încetat, 
cetățenii sovietici au reînceput să gândească singuri, fiind capabili să înțeleagă 
că elitele partidului îi mințeau zi de zi. Erau capabili să înțeleagă că membrii 
elitei de partid formau o clasă distinctă, privilegiată, într-o societate desemnată 
oficial ca fiind fără clase, că erau enorm de corupți și că politicile lor publice 
erau profund ineficiente.31 Ipocrizia devenită evidentă a erodat orice urmă de 
legitimitate a acestor elite, condamnate la pierderea puterii însă chiar mai 
devreme, odată cu propria lor îndoială privind legitimitatea puterii lor. 

Aceasta este o prima mare redescoperire, anume rolul ideilor sub forma 
legitimității unui regim de putere. Totalitarismul a reprezentat o revoluție 
impusă de sus, o încercare de transformare a omului, un efort de a opri 
dezvoltarea naturală, firească, a societății.32 A doua descoperire este legată de 
controlul sistemului de credințe. Imediat ce elitele au încetat să folosească 
teroarea pentru a impune propaganda și ideologia, cetățenii au reluat practica 
gândirii critice. Aceste două lecții devin esențiale și în cazul capitalismului de 
supraveghere, anume încercarea de a drapa forța brută a constrângerii 
provenită din alianța dintre marele capital dominant și statul birocratic 
omnipotent cu un eșafodaj de idei legitimatoare. Acestea se leagă de 
experimentarea situațiilor de pericol și criză, transformare și eliberare, având 
drept scop ultim fericirea. Nu vom insista aici prea mult asupra componentei 
ideologice a acestui nou capitalism, aflat la finalul ciclului capitalismului clasic. 
Ca perspectivă asupra lumii, deci strict ideologic, el își dorește regândirea 
locului individului în lume, pentru a-l feri de povara proprietății, deci a libertății 
ce sfârșește inevitabil în irosirea de resurse (alimente și haine aruncate, 
locuințe nefolosite, automobile poluante, călătorii inutile dar și ore-muncă 
ineficiente). Utilitatea individuală, într-o lume a producției gestionată de mașini 
de calcul, devine inima ideologiei, alături de lipsa poverii proprietății.33 De-
responsabilizarea individuală înseamnă, în ideologia noului capitalism, 
eliberarea de vina ineficienței și găsirea fericirii: nu vei deține nimic și vei fi 
fericit, așa sună sloganul Resetării Globale promovate de Forumul Economic 
Mondial. Ideologia nu este acceptată însă ușor în lipsa terorii permanente, de 

 
30 Ibid., 29. 
31 Ibid., 30. 
32 Ibid., 37. 
33 Steven Umbrello, „Should we Reset? A Review of Klaus Schwab and Thierry Mallerets Covid-19: The Great 
Reset”, Journal of Value Inquiry (online 17 February 2021), https://doi.org/10.1007/s10790-021-09794-1. 
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unde seria de crize, catastrofe, strategii de persuasiune, tehnici de obediență și 
strivirea individului pentru obținerea supunerii necondiționate. 

Eșecul sistemului de control al gândirii a însemnat și eșecul sistemului 
totalitar comunist. Victoria capitalismului asupra socialismului reia, pentru 
Fukuyama, problema existenței unei istorii unidirecționale. Iar direcția nu este 
alta decât a triumfului decisiv și definitiv al democrației liberale. Adunând 
datele disponibile despre tranzițiile democratice și liberalizările de regim ale 
țărilor lumii, Fukuyama constată că nu există fenomen macro-politic mai 
relevant în ultimii patru sute de ani decât dezvoltarea democrației liberale, 
alături de aliatul său, liberalismul economic.34 Deși unele țări se întorc pentru o 
perioadă la regimuri mai autoritare, tendința generală este cea de expansiune 
inexorabilă a liberalismului democratic. De aici vine și tentația de a interpreta 
această dezvoltare istorică prin prisma constatării făcute deja de Hegel în 1806, 
după bătălia de la Jena-Auerstedt, anume că istoria s-a sfârșit. Istoria s-a sfârșit, 
întărește Fukuyama argumentul lui Hegel, nu pentru că alte evenimente istorice 
nu ar mai fi posibile, ci pentru faptul că „motorul” istoriei, adică procesul intern 
de rezolvare a contradicțiilor, este acum lipsit de „combustibil”, de obiect. Până 
acum, dialectica istorică consta în depășirea contradicțiilor inerente formelor 
de organizare socială, într-un proces ce se replica constant. Triumful 
principiilor libertății și egalității în cele mai avansate state ale Europei, prin 
victoria Revoluției Franceze încununată de cuceririle napoleoniene, făcea 
complet irelevante orice alternative de organizare sociale și politice.35 Deși 
tragediile secolului al XX-lea fac dificilă înțelegerea istoriei ca fiind 
unidirecțională, istoricii și sociologii preferând o atitudine mai pesimistă decât 
optimismul istoriei unidirecționale, prăbușirea socialismului de stat și a 
regimurilor autoritare din a doua jumătate a secolului trecut, dar mai ales 
inexistența unei alternative teoretice la democrația liberală, toate fac din nou 
posibilă gândirea istoriei ca proces cu termen final.36 

 
Dezindustrializarea voluntară a lumii occidentale? 

 
Victoria ineluctabilă a capitalismului bazat pe consum nu ar putea fi înfrântă, 

crede Fukuyama, nici măcar de decizia pur arbitrară a statelor de a înceta 
folosirea tehnologiei, ce vine la pachet cu consumerismul devastator în întreg 
Occidentul capitalist. Dezindustrializare voluntară a lumii occidentale ar arunca 
Europa, Statele Unite ale Americii și Japonia înapoi în condiția subdezvoltată a 
Lumii a Treia.37 Cel mai important, însă, este piedica lipsei de solidaritate între 
statele care decid dezindustrializarea. Aceasta este a treia lecție ce se desprinde 

 
34 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, p. 48. 
35 Ibid., 64. 
36 Ibid., 70. 
37 Ibid., 85. 
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din mecanismul necesar transformării radicale de la sfârșitul istoriei. Anume, 
solidaritatea statelor ce iau decizia dezindustrializării voluntare, fie sub forma 
„amprentei de carbon” ce poate fi imputată oricărui individ ce consumă orice 
bun sau folosește orice serviciu, ori în orice altă formă. Dacă ar exista state care 
să decidă să nu se dezindustrializeze, cu tot ceea ce presupune aceasta, cetățenii 
țărilor care au decis să o facă ar avea un standard permanent cu care să se 
compare. De aici vine și nevoia de coordonare internațională completă și de 
evitare a oricăror standarde ce ar putea fi folosite pentru o judecată 
comparativă independentă. 

Reîntoarcerea voluntară sau accidentală la o stare pre-modernă, pre-
industrială, bazată pe muncă fizică, ar putea fi posibilă doar în lipsa științei 
moderne a naturii. Distrugerile anterioare ale civilizațiilor nu mai pot surveni 
însă acum, când știința modernă îi face pe oameni atât de capabili să domine 
natura. Știința modernă nu mai poate fi „uitată” sau „dez-inventată” decât în 
condițiile unei catastrofe planetare atotcuprinzătoare, care să anihileze fizic toți 
locuitorii planetei. Ca atare, dacă stăpânirea științei moderne a naturii nu mai 
poate fi împiedicată, atunci nici istoria unidirecțională nu mai poate fi deviată 
din cursul ei, în vederea reproducerii unor cicluri istorice. Ea devine complet 
ireversibilă.38 Iar acest lucru este legat de triumful capitalismului global. Deja 
devenise evident, subliniază Fukuyama, că un sistem economic capitalist era 
inevitabil pentru țările avansate.39 Deși socialismul a avut meritele sale pentru 
modernizarea accelerată a țărilor din Lumea a Treia, eșecul lui pe termen lung 
i-a descurajat pe liderii acestor țări să continue să cultive socialismul. Eșecul 
proiectelor protecționiste și de redistribuire socială a veniturilor naționale în 
Argentina și Peru în anii ’60, evoluția lor după liberalizarea completă din anii 
’90, dar și comparația dintre evoluția țărilor din Asia de Sud-Est (Hong Kong, 
Taiwan, Malaiezia, Coreea de Sud, Tailanda) și a altor țări din Lumea a Treia, 
toate au ajutat la renunțarea completă la socialism în țările în curs de 
dezvoltare. Orice lider dintr-o astfel de țară ar evita socialismul, văzând cum 
cresc economiile capitaliste complet privatizate ale vecinilor și renunțarea 
accelerată la socialism a celor din Europa Centrală și de Est și fosta Uniune 
Sovietică. Mecanismul istoric imaginat de Fukuyama este cel care leagă triumful 
definitiv al științei moderne a naturii și tendința către capitalism. El duce la 
consolidarea unei culturi consumeriste universale, bazate pe principiile 
liberalismului economic. Sistemul economic creat de tehnologia avansată și de 
diviziunea rațională a muncii, cu o enormă productivitate și extrem de dinamic, 
aduce forța necesară omogenizării complete a lumii, făcând aproape irezistibilă 
atracția sa față de toate culturile lumii, în fapt o predispoziție de a participa la 
această lume economică globalizată.40 

 
38 Ibid., 88. 
39 Ibid., 98. 
40 Ibid., 108. 
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Spre un capitalism de stat autoritar birocratic 

 
Ceea ce rămâne parțial neelucidat este necesitatea intrinsecă a 

capitalismului de a se însoți cu liberalismul democratic. Dacă există o tendință 
a „Mecanismului” istoric generat de știința modernă a naturii de a impune 
capitalismul drept cea mai rațională și eficientă formă de organizare economică, 
nu același lucru se întâmplă pentru folosirea democrației liberale drept regim 
politic. În termenii raționali ai „mecanismului” istoric, nici un avantaj dintre cele 
adeseori atribuite democrației nu depășește avantajul autoritarismului.41 
Avantajul democrației de a media între diferite interese create de economia 
modernă poate fi egalat și depășit de puterea unei dictaturi de a asigura 
creșterea economică, deși își poate pierde repede legitimitatea în fața unor 
cetățeni neîncrezători, nemulțumiți și necooperanți. Alt argument se referă la 
tendința dictaturilor de a degenera cu trecerea timpului, mai ales atunci când 
au de gestionat o societate cu un nivel tehnologic avansat, din motivul proastei 
selecții a liderilor sau al conflictelor dintre ei. Dar nu există incompatibilitate 
între un nivel avansat de dezvoltare tehnologică și o dictatură solid ancorată, 
precum Malaiezia, China sau Singapore astăzi, dictatură poate folosi chiar 
tehnologia pentru a elimina orice contestare. În fine, argumentul că 
industrializarea produce o clasă de mijloc educată, ce dorește să beneficieze de 
libertăți și drepturi poate fi și el contestat prin iluzia ce este oferită deseori chiar 
acestei clase de mijloc educate. Deși argumentul răspândit este că educația 
modernă este sortită să „elibereze” oamenii de prejudecăți și de forme 
tradiționale de autoritate,42 că cei educați nu se supun orbește autorității, ci 
gândesc mai mult cu capul lor, exemplul oferit de puterea imensă a 
marketingului și propagandei arată că și cei mai educați (sau poate cei mai 
educați) sunt gata să se supună unor ordine altminteri aberante, 
dezumanizante și descalificante pentru pretenția acestor oameni presupus 
„educați” (precum clasa mijlocie din Germania nazistă). 

Astfel, democrația nu a rezolvat mai bine conflictele interne, mai ales cele 
etnice, rasiale și sociale. Din contră, dictaturile din Peru sau Filipine au folosit 
forța brută pentru a elimina de la putere grupurile sociale tradiționale și a 
deschide calea economiei de piață libere, creând condițiile unei dezvoltări 
economice accelerate, la fel cum a procedat Japonia modernă în era Meiji. Mai 
mult, nu există o legătură cauzală logică între creșterea nivelului de educație și 
credința în beneficiul normelor democratice. Preferința pentru democrație nu 
este în nici un fel dictată de logica procesului de industrializare. Contrariul pare 
mai curând valabil. Atunci când țelul unei țări este dezvoltarea economică mai 
presus de orice, combinația câștigătoare nu conține nici democrația liberală și 

 
41 Ibid., 112. 
42 Ibid., 117. 
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nici socialismul leninist sau democratic, ci doar liberalism economic și politică 
autoritară, denumit ca „stat autoritar birocratic” sau „autoritarism de piață”.43 
Acesta este rețeta sud-americană a dezvoltării accelerate din Brazilia, Chile, sau 
cea a „tigrilor asiatici”, precum Taiwan, Coreea de Sud sau Tailanda. Acest stat 
autoritar birocratic, bazat pe reguli economice liberale de piață, este chiar 
modelul anticipat de Schumpeter.44 Chiar dacă în teorie indivizii sunt atașați în 
țările democratice ideilor de piață liberă, ei nu se feresc să le abandoneze atunci 
când interesele lor economice pe termen scurt sunt afectate.45 Altfel spus, 
amenințarea statului birocratic cu limitarea avantajelor sau chiar drepturilor 
economice duce foarte repede, dacă nu chiar automat, la conformarea 
indivizilor (indiferent cât de educați) oricărei norme, cu scopul păstrării 
„privilegiilor”, bunăstării sau simplei siguranțe economice. Aceasta este ultima 
lecție, cea mai importantă, probabil, pentru succesul autoritarismului de piață, 
întărit de capacități științifice și tehnice fără precedent. 

Fukuyama știe că transformarea ordinii sociale se poate face rapid doar prin 
angrenarea puternicei mașinării coercitive a statului. Așa s-a întâmplat în cazul 
revoluționarilor comuniști și maoiști în 1917 sau în 1949.46 Fuziunea 
sistemelor politice capitaliste și comuniste, la sfârșitul istoriei, este logica finală 
a evoluției modernității occidentale, care nu leagă printr-o cauzalitate univocă 
industrializarea produsă de știința modernă a naturii de democrația liberală. 
Deși liberalismul democratic și maturitatea (post)industrială sunt compatibile, 
iar cetățenii din multe state avansate economic preferă această legătură,47 
statul autoritar birocratic ce se consolidează pe zi ce trece demonstrează că 
între ele nu există un raport de cauzalitate. Transformarea brutală a ordinii 
sociale anterioare, garantarea funcționării marelui capital, acestea sunt 
scopurile noii ordini politice din zilele noastre. 

Mesianismul capitalismului de supraveghere reia, deci, funcția pierdută a 
profeției capitaliste, așa cum bănuia Weber. Dar el se însoțește și de o nouă 
legitimare prin ideologie, necesară acum pentru a face trecerea de la stadiul 
capitalismului industrial și de piață globalizat, la cel de supraveghere, prin 
fuziunea cu capacitățile statului modern birocratic autoritar, dotat cu 
inteligență artificială. În zorii dominației strivitoare a capitalismului post-uman, 
bazat pe reglementare ultra-eficientă (când o comparăm cu resursele 
economice disponibile distruse de risipa și nepriceperea pur omenească), 
speranța se naște din nou, pentru un capitalism fără obstacole, așa cum își 
imagina Schumpeter o posibilă dezvoltare viitoare. Toate obstacolele 
economice fiind depășite prin coerciția dezumanizantă a noului statului 
totalitar, speranța se naște din nou, că elitele la putere nu vor fi iarăși 

 
43 Ibid., 123. 
44 Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy (New York: Harper, 2008). 
45 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, 123. 
46 Ibid., 107. 
47 Ibid., 125. 
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contaminate de microbul îndoielii în propria lor legitimitate, așa cum s-a 
întâmplat cu cele comuniste în Europa de Est înainte de 1989. Aceasta este 
speranța, anume că noile elite vor guverna pe deplin încrezătoare în misiunea 
lor de a transforma lumea post-umană prin inginerie socială și genetică, 
planificare economică digitală, control al minții și constrângere a trupului, în 
virtutea scopului lor ultim, fericirea generală: nu vei avea nimic, dar vei fi fericit. 
De aceea, lectura cărții lui Fukuyama după 30 de ani ne spune cum am fi putut 
interpreta, încă din anii 1990, viziunea despre lume a unui expert angajat al 
RAND,48 dacă nu am fi fost fascinați de triumful strident al capitalismului 
corporatist american, ce devenise atunci „the only game in town”. 
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Title: "John Zorn and the «multiverse» of his avant-garde music" 
Abstract: To keep up with the contemporary avant-garde and experimental movements, we 
take a look at Downtown New York's avant-garde music scene and trace the iconic, highly 
prolific and provocative activity of composer, performer, publisher John Zorn. Ever since the 
60s, jazz-fusion musicians have experimented with the explosive mixture of musical styles 
and have detonated musical themes, proportions and harmony in music, in order to release 
instead improvisation, unpredictability, discontinuity, a-tonality, etc., to confront us with what 
escapes us and surprises us in music. In this context, we focus on the artist John Zorn, given 
that he challenged all musical conventions and showed us that all boundaries are permeable, 
dissolvable and can merge. We trace in various positions, comments, interviews, the 
arguments of musicologists like Marcel Cobussen, journalists like Hank Shteamer, or of 
musicians collaborating with John Zorn, in order to understand how this avant-garde 
community coalesced around him, what the remarkable initiatives are that propelled John Zorn 
onto the artistic scene and what the impact of his complex activity is, the creation of new 
practices and new musical universes, absolutely surprising. 
Keywords:  avant-garde music, experimental music, jazz-fusion, free-jazz. 

 
 

Reprezentant de seamӑ al scenei avangardiste şi experimentale din New 
York, John Zorn este un artist complex, nu numai compozitor, dirijor, aranjor, ci 
şi saxofonist, multi-instrumentist, improvizator prin excelenţӑ, producător de 
muzicӑ și susţinӑtor al unor case de discuri şi al artişilor dintr-o anumitӑ nișă, 
estetician şi editor de cӑrţi cu colecţii impresionante de studii, eseuri, interviuri 
ale artiştilor din zona sa de interes, ş.a. John Zorn este extrem de productiv, 
putem spune chiar cӑ este efectiv cel mai prolific compozitor care a lansat 
enorm de multe albume proprii (peste 230) dar, totodatӑ, este extrem de 
versatil pentru cӑ diversitatea acestor compoziţii este uimitoare astfel încât nu 
poate fi încadrat nicidecum într-un anumit stil. Zorn declarӑ cӑ urmeazӑ 
curentul muzicii avangardiste sau experimentale, dar descoperim o paletӑ 
extrem de largӑ de stiluri muzicale care se încheagӑ emblematic în muzica sa, 
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depӑşind toate limitele stilistice imaginabile, de la muzicӑ jazz, rock, hardcore, 
punk, surf, metal, noise, funk, bebop, blues, reggae, country, la muzicӑ clasicӑ şi 
contemporanӑ, muzicӑ etnicӑ, klezmer, coloană sonoră, partituri de film, 
muzicӑ atonalӑ, muzică experimentalӑ şi improvizaţie, pe care Zorn le îmbinӑ 
într-un mod inedit, chiar „picaresc“ spune el, realizând „colaje stilistice“ sau un 
fel de „montaj filmic“. Practic, explicӑ Zorn amuzat într-un interviu, muzica sa 
îmbinӑ elemente foarte diverse, dintr-o gamӑ largӑ de stiluri,  similar „mersului 
pe stradӑ în New York, în care te confrunţi pe viu cu o explozie de sunete şi 
influenţe extrem de variate“1. 

Desigur cӑ remarcӑm în nenumӑrate interviuri şi recenzii declaraţii şi 
argumente convingӑtoare ca sӑ putem înţelege impactul activitӑţii sale, cum a 
fost bunӑoarӑ sintetizat de jurnalistul Stefan Hentz, cu ocazia maratonului 
muzical din Hamburg (2017) care a angrenat a intersectare ineditӑ a genurilor 
muzicale: „John Zorn jonglează cu diferitele sale roluri – niciun alt artist nu a 
avut o influență atât de puternică asupra ultimilor 40 de ani de istorie a muzicii, 
acoperind atât de multe stiluri“2. Insӑ Zorn nu doar recurge la diversitatea 
stilurilor, ci le combinӑ într-un amalgam efervescent şi le face sӑ explodeze 
dizolvând graniţele, provocând toate convenţiile muzicale, arӑtând cӑ toate 
limitele sunt irelevante. 

Putem remarca aşadar cӑ artistul avangardist John Zorn are o activitate atât 
de complexӑ şi de prolificӑ, atât de surprinzӑtoare şi ineditӑ, încât scapӑ tuturor 
îngrӑdirilor şi putem spune cӑ este efectiv un spӑrgӑtor al categoriilor, un 
provocator al tuturor limitӑrilor, încorsetӑrilor, frontierelor, un pasionat al 
mersului pe graniţe. Pentru el toate limitele se dovedesc a fi mişcӑtoare, fluide, 
dizolvabile, permeabile, intrӑ practic în fuziune. 

Aceastӑ orientare înspre fuziunea muzicalӑ s-a dezvoltat la sfârşitul anilor 
’60 când s-a lansat curentul jazz fusion şi muzicienii au experimentat acest 
amestec exploziv al stilurilor muzicale, fuziunea dintre jazz şi rock, fuziunea 
energiei şi puterii viscerale a rock-ului, cu complexitatea şi improvizaţia ineditӑ 
a muzicii de jazz. Artiştii au combinat în modalitӑţi inedite armonia şi 
improvizaţia din jazz cu muzica rock, funk, blues. In muzica de jazz au început 
sӑ fie auzite chitarele electrice, bas-ul, amplificatoarele, clapele, stilurile de tobe 
şi instrumentaţia specificӑ muzicii rock, iar în muzica rock s-au incorporat fraza 
şi armonia, ritmurile şi instrumentaţia muzicalӑ din registrul muzicii de jazz. 
Fuziunea s-a extins apoi înspre muzica psihedelicӑ, rock progresiv, free-jazz, 
jazz metal, jazz punk, smooth jazz, punk rock, etc. Prin anii ʼ80 fuziunea a ajuns 
la alte extreme, s-au deschis graniţele înspre abordӑrile improvizatorii, 
experimentale, avangardiste, free-jazz, care au provocat, au demontat, au 

 
1 Ben Sisario, “Lionized, but Restless as Ever.” The New York Times, Published July 2013. 
https://www.nytimes.com/2013/07/14/arts/music/turning-60-john-zorn-sees-his-eclecticism-as-a-musical-
norm.html. 
2 Stefan Hentz, “John Zorn: The Master of Change”, Elbphilharmonie Hamburg, Updated Feb. 2022, 
https://www.elbphilharmonie.de/en/mediatheque/john-zorn-the-master-of-change/677. 

https://www.nytimes.com/2013/07/14/arts/music/turning-60-john-zorn-sees-his-eclecticism-as-a-musical-norm.html
https://www.nytimes.com/2013/07/14/arts/music/turning-60-john-zorn-sees-his-eclecticism-as-a-musical-norm.html
https://www.elbphilharmonie.de/en/mediatheque/john-zorn-the-master-of-change/677
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distrus convenţiile muzicii de jazz, au spart formele fixe, prestabilite, ale 
compoziţiilor şi au insistat pe elementele de improvizaţie, au defalcat 
structurile ritmice, au eliberat interpreţii şi au introdus sunete neconvenţionale 
recurgând la diversitatea instrumentelor lumii. Prin urmare, putem sӑ 
remarcӑm faptul cӑ, aşa cum ne explicӑ cercetӑtorul Gilles Mouëllic în 
încercarea de a ne oferi o estetica a jazzului, „free-jazul nu este un stil în plus, ci 
o abordare contestatarӑ care a oferit prilejul desfiinţӑrii oricӑrui cadru formal 
prestabilit“3.  

Jazz-ul s-a impus ca eveniment provocator al artei secolului XX şi a suferit o 
mutaţie constantӑ impresionanatӑ, la fel ca şi celelalte genuri artistice care au 
explodat în acest secol şi au contestat, au tulburat, au perturbat tradiţiile şi 
convenţiile, genurile şi stilurile artistice. Jazz-ul a detonat temele muzicale, 
proporţiile şi armonia din muzicӑ, tonalitatea, consonanţa şi echilibrul, 
promovând în schimb improvizaţia liberӑ, a-tonalitatea, fragmentarea, 
fragilitatea, discontinuitatea şi disonanţa din muzicӑ, introducând chiar şi 
zgomotul şi strigӑtele strӑzii. Jazz-ul s-a manifestat ca şi o operӑ deschisӑ care 
refuzӑ formele fixe, rigide, prestabilite, previzibile, tocmai pentru a elibera în 
schimb improvizaţia, pentru a face loc spontaneitӑţii şi imprevizibilului, 
instabilitӑţii şi echilibrului precar, indeterminӑrii şi probabilitӑţii, elementelor 
de hazard şi aleatoriu, respectiv acestor elemente unice şi surprinzӑtoare care 
au invadat de altfel toate artele contemporane, pictura abstractӑ, noul roman, 
teatrul absurd, cinematograful modern sau arhitectura contemporanӑ, ş.a. Dar 
plӑcerea pe care ne-o provoacӑ impactul cu arta contemporanӑ se datoreazӑ 
tocmai acestei expuneri la o lume absolut surprinzӑtoare, neaşteptatӑ, 
imprevizibilӑ şi indeterminabilӑ, de survenirea cӑreia ne-au prevenit deja 
revoluţiile ştiinţifice de la începutul secolului XX şi noua percepţie cuanticӑ şi 
relativistӑ asupra lumii. Descoperirile ştiinţifice revoluţionare au zdruncinat 
viziunea noastrӑ asupra lumii şi ne-au fӑcut sӑ vedem cu alţi ochi realitatea, ne-
au deschis orizontul incompletitudinii (Godel), incertitudinii şi indeterminӑrii 
(Heisenberg), relativitӑţii (Einstein), complementaritӑţii (Plank, Bohr), al 
complexitӑţii lumii noastre, ş.a. Ne-au fӑcut sӑ înţelegem cӑ, în mod obligatoriu, 
„ceva ne scapӑ“4.  

În muzica de jazz, ne explicӑ Gilles Mouëllic, putem descoperi aşadar „o 
indiscutabilӑ unicitate a performanţei dar, mai ales, o totalӑ imprevizibilitate“, 
pentru cӑ eliberarea creativitӑţii, improvizaţiei şi spontaneitӑţii artistului, 
transformӑ evenimentul muzical în ceva unic, ceva ce se întâmplӑ o singurӑ 
datӑ. Opera muzicalӑ nu existӑ în afara acestei performanţe şi în actul execuţiei 
improvizaţia poate deveni esenţialӑ. Astfel, argumenteazӑ Mouëllic amuzat, 
„jazzul are un gust evident pentru neterminat. O interpretare nu este niciodatӑ 
definitivӑ, în orice caz arareori consideratӑ ca atare de cӑtre muzicianul însuşi. 

 
3 Gilles Mouëllic, Jazzul – o esteticӑ a secolului XX (Cluj-Napoca: Grinta, 2003), 128. 
4 Thierry Magnin, Intre ştiinţӑ şi religie. Cӑutare a sensului în lumea de azi (Iaşi: Junimea, 2007), 29. 
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El îşi rezervӑ dreptul de a reveni asupra ei fӑrӑ încetare. John Coltrane a 
înregistrat de paisprezece ori My Favourite Things, Cezanne repicteazӑ neobosit 
Montagne Sainte-Victoria şi Brâncuşi propune douӑzeci şi douӑ de versiuni la 
Pasӑrea în spaţiu. In cele trei cazuri, artistul nu re-lucreazӑ opera precedentӑ: 
este vorba de o altӑ lecturӑ şi nu de o relecturӑ (...). Marii muzicienii de jazz nu 
au încetat sӑ reinterpreteze pe aceleaşi teme sau aceleaşi ţesӑturi armonice“. Si, 
adaugӑ el, „mai degrabӑ este vorba despre improvizaţie întotdeauna deja 
începutӑ. «Ferestrele deschise» au invadat opera în întregime. Fiecare 
performanţӑ este o operӑ nouӑ care extinde câmpul posibilitӑţilor“; „fiecare 
performanţӑ devine atunci un fragment al unei aceleiaşi opere, care nu va fi 
niciodatӑ terminatӑ“5. Jazz-ul, ca şi toate curentele artistice revoluţionare ale 
secolului XX, revendicӑ o astfel de orientare înspre o altӑ paradigmӑ esteticӑ.   

 

Închegarea comunitӑții avangardiste în jurul lui John Zorn 
 

Ne concentrӑm însӑ deocamdatӑ asupra revoluţiei provocate de John Zorn, 
ca şi exponent emblematic al scenei muzicii de avangardӑ şi experimentale din 
Downtown Manhatann, New York, urmӑrind mai întӑi o parte din argumentele 
lui Marcel Cobussen, muzician, muzicolog şi profesor la Auditory Culture and 
Music Philosophy, Leiden University, Olanda6. Comunitatea avangardistӑ cӑreia 
îi aparţine John Zorn s-a dezvoltat în cadrul micilor grupuri colaborative, în 
schimbare continuӑ, care performeazӑ pe scenele de improvizaţie cu costuri 
scӑzute şi se bazeazӑ pe colaborӑri intense interpersonale, promovând 
libertatea actului artistic şi o mai mare deschidere spre practicile artistice 
inovative. John Zorn s-a impus însӑ prin faptul cӑ a reuşit sӑ creeze o întreagӑ 
„nouӑ sub-lume“ pe scena din Downtown, care acum este recunoscutӑ la nivel 
mondial. Dar, se întreabӑ Marcel Cobussen, cum a reuşit artistul sӑ impunӑ 
aceastӑ „sub-lume“ artisticӑ pe plan mondial? Cobussen ne propune desigur 
câteva argumente sistematizate în jurul iniţiativelor lui John Zorn care au 
susţinut promovarea unei noi lumi artistice: închegarea unei mici comunitӑţi 
prin colaborӑri multiple şi diverse pe scena muzicalӑ, performarea în propriile 
cluburi şi formarea publicului propriu, înfiinţarea unor case de discuri 
independente şi editarea susţinutӑ a unor volume seriale ca suport teoretic 
explicativ. 

Sӑ luӑm în considerare primul argument. La începuturile activitӑţii sale 
muzicale, când s-a mutat la New York, în anii ’70, John  Zorn a cântat şi a 
intreracţionat cu o mulţime de artişti, a interpretat ani de zile muzicӑ pe stradӑ, 
în locaţii improvizate, în diverse mansarde sau cluburi disponibile. Iatӑ 
bunӑoarӑ cum explicӑ Zorn, într-un interviu, modul în care se desfӑşurau 

 
5 Mouëllic, Jazzul – o esteticӑ a secolului XX, 62; 80-84. 
6 Marcel Cobussen, “Deconstruction in Music” (PhD diss., Erasmus University Rotterdam, 2002), 
http://www.deconstruction-in-music.com/outwork/outwork/100. 

http://www.deconstruction-in-music.com/outwork/outwork/100
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lucrurile la începutul activitӑţii sale: „Am început să-mi promovez propriile 
concerte. Mergeam într-o cafenea și spuneam: «Hei, pot să cânt aici vineri?» Și 
ei ziceau: «Ei bine, da, de ce nu?» Imi fӑceam propriile postere și le rӑspândeam 
prin jur. Se întâmpla în 1974. Am continuat să-mi fac propriile postere până în 
jurul anilor '83 sau '84. Și chiar a fost o perioadă grozavă. Nimeni nu venea la 
concertele mele, dar pur şi simplu mi-a plăcut oportunitatea de a putea să cânt 
și să compun muzicӑ și apoi să o interpretez”7. Un alt aspect inedit îl reprezintӑ 
faptul cӑ John Zorn, dat fiind cӑ încӑ nu existau scenele de improvizaţie, 
organiza adeseori concerte chiar în propriul sӑu apartament unde invita pe 
rând tot felul de muzicieni, astfel încât a ajuns sӑ-i cunoascӑ foarte bine pe mulţi 
dintre muzicienii cu care a colaborat apoi de-a lungul timpului. Spectacolele se 
desfӑşurau în condiţii nefavorabile, cu bani foarte puţini, artiştii nu erau plӑtiţi 
sau erau plӑtiţi doar cu sume mici pentru concerte, însӑ ceea ce conta era doar 
motivaţia lor intrinsecӑ, dorinţa fiecӑruia de a face ceva doar de dragul de a face.       

Astfel Zorn a intrat în „vâltoarea improvizatorilor“ din oraş şi a adunat o 
comunitate artisticӑ în jurul sӑu, a creat „o micӑ societate“, dupӑ cum ne declarӑ 
chiar el, o nouӑ lume artisticӑ care a avut succes. Cu timpul au reuşit sӑ gӑsescӑ 
locaţii specifice şi sӑ cânte constant în propriile cluburi, promovându-şi singuri 
muzica, creând propriile postere publicitare, dezvoltând propriul public, dupӑ 
cum explicӑ Zorn în diversele interviuri. Au început sӑ înregistreze producţiile 
muzicale produse la Knitting Factory iar inovaţiile lor s-au rӑspândit în întreaga 
lume, au fost invitaţi la mari festivaluri de jazz şi turnee europene. Iar dupӑ 
câteva experienţe dificile cu casele de discuri, Zorn şi-a inaugurat propriul 
brand, Avant în 1991, iar apoi Tzadik, în 1995, propria sa casa de discuri 
independentӑ care s-a impus printr-o discografie cu totul aparte, foarte 
prolificӑ, reuşind sӑ lanseze peste 600 de albume diverse, din care peste 150 cu 
propria sa muzicӑ, de la improvizaţii free-jazz, noise, rock, klezmer, compoziţii 
experimentale, etc. Iatӑ ce declarӑ Zorn despre aceastӑ iniţiativӑ ineditӑ: 
„Tzadik este dedicatӑ lansării celor mai bune produse din muzica de avangardă 
și experimentală, prezentând o comunitate mondială de muzicieni-compozitori 
contemporani cărora le este greu sau imposibil să lanseze muzica lor prin 
canale mai convenționale”8. Dupӑ ce Zorn le-a oferit artiştilor posibilitatea 
înregistrӑrii propriilor albume, a fondat totodatӑ şi un club mic, The Stone, în 
2005, pentru a oferi oportunitatea muzicienilor din aceastӑ nişӑ a muzicii de 
avangardӑ şi experimentale sӑ-şi interpreteze creaţiile. Desigur clubul este de 
o facturӑ aparte, non-profit şi promoveazӑ diverşi artişti care se pot programa 
pentru spectacole live şi pot susţine mica comunitate ajutând la rezolvarea 
problemelor administrative inerente. Si aceastӑ activitate susţinutӑ a dat roade: 
„O privire rapidă asupra listei enorme de muzicieni cu care Zorn a lucrat de-a 

 
7 Cobussen, “Deconstruction in Music”, (4), (a), http://www.deconstruction-in-music.com/john-zorn/positions-
1/520. 
8 Ibidem, (8), http://www.deconstruction-in-music.com/john-zorn/positions-2/530. 

http://www.deconstruction-in-music.com/john-zorn/positions-1/520
http://www.deconstruction-in-music.com/john-zorn/positions-1/520
http://www.deconstruction-in-music.com/john-zorn/positions-2/530
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lungul anilor dă impresia că gestionează un fel de bază de date sau conduce o 
agenție de temporară. Aflaţi pe lista de interpreți în continuă schimbare (care 
uneori nu include Zorn), muzicienii din această rețea colaborează în proiecte 
muzicale foarte diverse“, ne explicӑ pertinent Marcel Cobussen9. Vedem desigur 
cum John Zorn depӑşeşte toate limitele posibile, în toate direcţiile. 

O altӑ iniţiativӑ extraordinarӑ a lui John Zorn a condus la o contribuţie 
remarcabilӑ pentru domeniul muzical actual: a editat şi publicat seria de 
volume Arcana. Musicians on Music, serie care din 1997 a ajuns acum la ediţia a 
zecea şi constituie o sursӑ majorӑ de teorie şi practicӑ muzicalӑ pentru secolul 
XXI. Mai mult de 300 de muzicieni din trei generaţii au scris despre modalitӑţile 
de compunere a muzicii, despre improvizaţie, spectacole, turnee, educaţie şi 
teorie muzicalӑ, au publicat manifeste, interviuri, poziţii critice şi eseuri, 
constribuind la realizarea acestei colecţii provocatoare, originale, care oferӑ o 
perspectivӑ deosebitӑ asupra actualitӑţii muzicii experimentale şi de 
avangardӑ. Când a iniţiat seria de publicaţii Zorn era foarte dezamӑgit de lipsa 
scrierilor critice pertinente care sӑ dea seama de scena muzicalӑ avangardistӑ 
a ultimelor decenii, astfel încât a preluat iniţiativa şi în prefaţa primei ediţii şi-a 
asumat acest rol: „Această carte există pentru a corecta o nedreptate nefericită, 
declarӑ el, lipsa incredibilă a unei scrieri critice perspicace despre o generație 
semnificativă a celor mai bune și mai importante lucrări din ultimele două 
decenii”10. Si cu aceastӑ iniţiativӑ Zorn a reuşit sӑ închege la modul fundamental 
sub-lumea lui artisticӑ experimentalӑ, dar de data aceasta nu atât la nivel 
artistic-muzical sau administrativ-distributiv, cât la nivel teoretic, estetic, 
discursiv. John Zorn îşi asumӑ aşadar şi postura de editor, teoretician şi 
estetician al muzicii de avangardӑ. Prin toate aceste iniţiative, prin crearea unei 
comunitӑţi internaţionale de muzicieni şi colaboratori în continuӑ extindere, 
prin administrarea unei reţele profesionale de producţie şi distribuţie a muzicii 
şi prin legitimarea teoreticӑ, esteticӑ a inovaţiilor muzicale, concluzioneazӑ 
Marcel Cobussen, „Zorn poate fi privit ca un inovator de succes care a fost 
capabil să creeze în jurul său aparatul a ceea ce s-ar putea numi o nouă sublume 
muzicală“11.  

De-a lungul timpului, John Zorn a reuşit sӑ colaboreze cu o mulţime de artişti 
şi a promovat modalitӑţi neconvenţionale de a face muzicӑ. Zorn a abolit 
dihotomia compoziţie/improvizaţie şi a reuşit sӑ le punӑ în practicӑ într-un stil 
unic, folosind tehnici de compoziţie şi notaţie inovatoare, în care muzica nu e 
notatӑ complet şi nu într-un mod convenţional. Utilizeazӑ, bunӑoarӑ în 
grupurile sale celebre, precum Naked City, Moonchild sau Simulacrum, un set de 
reguli marcate pe fişe-panou, pe care pe le aratӑ muzicienilor pentru ca aceştia 
sӑ ştie când anume trebuie sӑ intervinӑ, dar îi provoacӑ sӑ se lanseze în 

 
9 Ibidem, (6), http://www.deconstruction-in-music.com/john-zorn/positions-2/530. 
10 Ibidem, (9), http://www.deconstruction-in-music.com/john-zorn/positions-2/530. 
11 Ibidem, (10), http://www.deconstruction-in-music.com/john-zorn/positions-2/530. 
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improvizaţie, nu le determinӑ conţinutul muzical de interpretat. Semnele, 
culorile, indicaţiile de pe fişele-panou pe care le ridicӑ Zorn ca şi dirijor de 
improvizaţii pe parcursul concertului, indicӑ artiştilor ce anume urmeazӑ sӑ se 
întâmple, provoacӑ schimbӑrile de ritm, tehnicӑ, instrumente, solo-uri, 
parametrii în care se va desfӑşura urmӑtoarea abordare muzicalӑ. Zorn se 
documenteazӑ, exploreazӑ o temӑ care-l preocupӑ la modul intens, citeşte cӑrţi 
şi articole, vizioneazӑ filme, fotografii, emisiuni TV, urmӑreşte concerte, 
înregistrӑri şi, în urma acestei munci susţinute, realizeazӑ liste cu impresii, idei, 
fragmente sonore, schiţe de evenimente sau de atmosferӑ, pe care le sorteazӑ 
mai apoi şi le transferӑ într-o compoziţie muzicalӑ, le noteazӑ pe carduri ca 
evenimente individuale iar apoi le ordoneazӑ într-o compoziţie muzicalӑ. Cu 
aceste fişe-carduri construieşte piesa muzicalӑ, secţiune dupӑ secţiune, în 
momentul înregistrӑrii în studio. Realizeazӑ un montaj folosind blocurile 
muzicale, într-o manierӑ cu totul inovatoare neîntâlnitӑ în compoziţiile 
tradiţionale. In aceastӑ structurӑ muzicalӑ caleidoscopicӑ amestecӑ stiluri 
muzicale diverse şi introduce discontinuitӑţi, improvizaţii, citate din teme 
muzicale pe care le reinterpreteazӑ provocator.  

De exemplu, în albume precum Spillane, ne explicӑ Cobussen, ascultӑm 
totodatӑ jazz, rhythm and blues, muzicӑ de film, pӑrţi vorbite, strigӑte, ş.a, iar 
Zorn susţine cӑ el controleazӑ doar „matricea complexӑ a structurii, detalii de 
aranjamente şi orchestrare“12, însӑ momentele individuale ale fiecӑrei piese 
sunt diferite şi depind de implicarea şi colaborarea artiştilor. Iar în celebrul 
album Cobra (ca şi în multe din creaţiile sale ulterioare) Zorn oferӑ o structurӑ 
pentru interpretare, ghidatӑ de semne directoare, rӑmâne doar un „proiectant“, 
un „designer muzical“ şi nu influenţeazӑ conţinutul interpretat de artişti. 
Aceştia pot sӑ aleagӑ ce anume vor sӑ interpreteze şi în orice moment pot 
solicita sӑ schimbe linia de interpretare şi sӑ modifice tipul de interacţiune cu 
colegii, într-un proces de creaţie colectiv, interactiv, creativ. Este subminatӑ 
ierarhia clasicӑ compozitor-dirijor-interpret al muzicii, nu numai pentru cӑ 
Zorn se mutӑ constant din poziţia de dirijor în cea de interpret la saxofon, ci şi 
pentru cӑ artiştii au libertatea sӑ-şi aleagӑ momentul intervenţiei şi ceea ce 
doresc sӑ interpreteze în cadrele extrem de mobile şi surprinzӑtoare ale unei 
structuri coordonate în linii mari de Zorn. 

Pentru John Zorn este extrem de importantӑ colaborarea cu muzicienii şi 
declarӑ continuu cӑ el compune pentru anumiţi muzicieni, nu atât pentru 
anumite instrumente. Practic îşi alege interpreţii potriviţi pentru o anumitӑ 
compoziţie pentru ca fiecare sӑ îşi lase propria semnӑturӑ pe performanţa 
artisticӑ, sӑ contribuie cu propria experienţӑ, percepţie, atitudine 
interpersonalӑ. Pur şi simplu le oferӑ spaţiul în care ei devin „un fel de co-
compozitori“. Astfel operele muzicale se îmbogӑţesc cu stilul specific al 
interpreţilor, care pot participa la compoziţie şi pot inova în mod personalizat, 

 
12 Ibidem, (On Spillane), http://www.deconstruction-in-music.com/john-zorn/Spillane-liner-notes/514. 
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de aşa manierӑ încât spectacolele live sunt complet diferite. Zorn ţine cont de 
personalitatea muzicienilor, comunicӑ cu ei constant în timpul concertelor, prin 
indicii, semne, gesturi, privire şi îi provoacӑ sӑ ia decizii şi sӑ se lanseze în 
improvizaţii surprinzӑtoare chiar şi pentru ei înşişi. In mod tradiţional, un 
compozitor clasic scrie o partiturӑ muzicalӑ care poate fi interpretatӑ de orice 
muzician. Dar Zorn nu se rezumӑ la notarea unei partituri. Partiturile lui rӑmân 
indeterminate, dat fiind cӑ interpreţii lor pot contribui la compoziţie. Zorn nu 
îşi asumӑ controlul, propune doar cadre de lucru care se schimbӑ constant, 
astfel încât fiecare piesӑ muzicalӑ dobândeşte o viaţӑ proprie şi fiecare 
muzician îşi pune propria semnӑturӑ asupra compoziţiei, fӑcând din orice 
reprezentaţie ceva absolut unic, instantaneu, irepetabil, de neînlocuit cu alte 
reprezentaţii. Graniţele pieselor şi conţinuturilor muzicale sunt într-o 
continuuӑ mişcare într-un eveniment muzical surprinzӑtor. Muzica lui Zorn 
devine muzica artiştilor care o interpreteazӑ, astfel încât importantӑ nu este 
partitura muzicalӑ notatӑ de Zorn, ci mai degrabӑ înregistrarea reprezentaţiei 
artistice. Zorn susţine cӑ muzica lui depinde de colaboratorii sӑi, de cei care 
intervin şi improvizeazӑ în mod creativ, propunând abordӑri extrem de 
personalizate într-un cadru mai larg coordonat de Zorn, în acelaşi fel în care, 
explicӑ el, un complex de specialişti contribuie la realizarea unui film artistic 
sub coordonarea unui regizor. Muzica sa este produsul unei familii de muzicieni 
improvizatori care au grijӑ de evoluţia organicӑ a pieselor muzicale. Zorn 
recunoaşte cӑ interesul sӑu paradoxal a fost sӑ compunӑ muzicӑ pentru 
muzicieni improvizatori, pentru a-i provoca şi a explora astfel din plin 
potenţialul lor, punându-i „în contexte inspiratoare care sӑ-i dezvolte la cote şi 
mai mari“13. A fost aşadar interesat mai mult de formӑ şi structurӑ, decât de 
conţinut şi a creat astfel, explicӑ el, o nouӑ tradiţie de improvizaţie. 

Ce este specific aşadar lui John Zorn ca şi compozitor? Zorn însuşi face o 
remarcӑ extrem de adecvatӑ pentru a caracteriza lucrӑrile artistice 
contemporane: „fie cӑ ne place sau nu, era compozitorului ca minte muzicalӑ 
autonomӑ aproape a ajuns la sfârşit“14; şi astfel ne atrage atenţia asupra faptului 
cӑ lucrӑrile artistice şi, în mod special lucrӑrile muzicale, sunt rezultatul unei 
colaborӑri între persoane specializate. Zorn insistӑ sӑ explice faptul cӑ muzica 
care poartӑ semnӑtura „John Zorn“ este rezultatul colaborӑrii cu un colectiv 
extrem de variat de personalitӑţi, astfel încât muzica lui nu este doar muzica lui 
proprie, ci mai degrabӑ o compoziţie improprie şi arbitrarӑ, dat fiind cӑ ceilalţi 
muzicieni şi-o însuşesc, o interpreteazӑ, o completeazӑ, o transformӑ pe 
parcursul unui proces creativ, complex, viu. „Semnӑtura lui, este într-un fel, 
semnӑtura altora“15. Zorn face adesea declaraţii clarifiante în acest sens, 
bunӑoarӑ în notele de la Spillane (1987): „Ar trebui să profităm de toată muzica 

 
13 Ibidem. 
14 Ibidem, (2), http://www.deconstruction-in-music.com/john-zorn/the-signature-of-john-zorn/599. 
15 Ibidem, (4), http://www.deconstruction-in-music.com/john-zorn/the-signature-of-john-zorn/599. 
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și muzicienii mari din această lume fără teama de barierele muzicale, care 
uneori sunt chiar mai puternice decât cele rasiale sau religioase”16. Aşadar, 
putem sӑ remarcӑm cum muzica lui Zorn ia fiinţӑ într-un context extrem de larg 
şi maleabil, într-o reţea complexӑ de interacţiuni şi conexiuni foarte diverse. 

Marcel Cobussen construieşte o grӑmadӑ de argumente pentru a ne explica 
faptul cӑ John Zorn trece peste toate graniţele şi dizolvӑ toate limitele astfel 
încât, atunci când vorbim despre el, nu putem decât sӑ-l plasӑm într-un loc 
indeterminabil, conform sugestiilor filosofiei derrideene pe care Cobussen le 
valorificӑ intensiv (desigur, acum nu vom insista asupra cercetӑrii de amploare 
pe care ne-o propune Cobussen spre studiu, cu privire la similaritatea dintre 
deconstrucţia filosoficӑ realizatӑ de Jacques Derrida şi deconstrucţia muzicalӑ 
realizatӑ de John Zorn, vom reveni cu o altӑ ocazie). Reţinem doar concluzia cӑ 
în spaţiul muzical John Zorn nu se poate amplasa decât într-un loc fӑrӑ loc, doar 
pe teritoriul indecidabil, indeterminabil al graniţelor permeabile, în continuӑ 
mişcare, pentru cӑ nu putem sӑ-l încorsetӑm de o parte sau alta a unei frontiere. 
Cel mai relevant aspect îl reprezintӑ aşadar faptul cӑ în muzica lui Zorn se 
dizolvӑ toate graniţele, toate limitele se pun în mişcare astfel încât nu mai ştim 
unde suntem; cad graniţele dintre jazz, rock, pop, muzicӑ clasicӑ şi accentul se 
pune pe inovaţia, improvizaţia, imprevizibilul şi surpriza continuuӑ care ne 
provoacӑ la maxim. Deplasarea continuӑ a graniţelor şi tӑrâmurilor muzicale ne 
conduce desigur la construcţia de noi tӑrâmuri, la invenţia de noi practici şi noi 
universuri muzicale, absolut surprinzӑtoare.   
 

Impactul asupra comunitӑții artistice 
 

Ca sӑ înțelegem mai profund comunitatea care s-a dezvoltat în jurul lui 
John Zorn şi modul în care acest creator a construit şi a consolidat o întreagӑ 
societate artisticӑ în jurul sӑu, modul în care a susţinut şi a impulsionat o 
varietate de muzicieni celebri care nu ezitӑ sӑ-şi declare admiraţia şi 
îndatorarea lor artisticӑ faţӑ de experimentele artistice promovate de cӑtre 
Zorn, urmӑrim pe scurt câteva din declaraţiile acestor muzicieni comentate 
într-un articol recent, publicat de Hank Shteamer în revista Rolling Stones, cu 
un titlu emblematic: „«He Made the World Bigger»: Inside John Zorn’s Jazz-Metal 
Multiverse“17. Editor la acestӑ revistӑ şi podcaster, Shteamer a cercetat şi 
urmӑrit în cariera sa interviurile şi declaraţiile artiştilor care se situeazӑ  în 
sfera largӑ a fuziunii dintre muzica de jazz şi rock metal, iar în acest articol a 
relevat în mod special fuziunile artistice din „multiversul“ lui John Zorn, de la 
free jazz la extremele rock-ului underground, death metal sau hardcore punk. 

 
16 Ibidem, (6. 2), http://www.deconstruction-in-music.com/john-zorn/d-r-econtextualization/550. 
17 Hank Shteamer, “He Made the World Bigger: Inside John Zorn’s Jazz-Metal Multiverse.” Rolling Stones, June 
22, 2020, 
 https://www.rollingstone.com/music/music-features/john-zorn-jazz-metal-interview-naked-city-1015329/. 
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Umӑreşte aşadar „odiseea jazz-metal a lui Zorn“, declarӑ el, deşi aceasta filierӑ 
reprezintӑ doar o fracţiunea din activitatea extrem de prolificӑ şi complexӑ a lui 
Zorn care „a creat noi hibrizi muzicali, a stimulat comunicarea dintre scenele 
care odatӑ pӑreau complet separate şi chiar a inspirat muzicienii mai tineri sӑ 
îşi dezvolte seturi de abilitӑţi specializate care transcend orice stil“18.  Invitând 
grupuri de artişti sӑ improvizeze în propriile sale spectacole, Zorn recunoaşte 
cӑ a ajuns sӑ adune în jurul sӑu o micӑ societate aparte. Aceşti muzicieni sunt 
invocaţi de cӑtre Shteamer şi dau mӑrturie de efectele acestor experienţe trӑite 
în universul artistic creat de Zorn, experienţe de o mare intensitate, cu efecte 
cathartice, prin care li s-a dezvӑluit o cu totul altӑ lume, cu o energie nebunӑ şi 
cu mare forţӑ emoţionalӑ, dupӑ cum vom vedea în cele ce urmeazӑ. 

Urmând astfel de declaraţii ale artiştilor putem sӑ înţelegem mai bine cum s-
a închegat universul amalgamatic al lui Zorn. Iatӑ cum îşi dezvӑluie Zorn 
construcţia propriei sale lumi: „gândesc în blocuri, în schimbarea blocurilor de 
sunet și, în acest sens, un bloc posibil este un gen de muzică: muzică pop, muzică 
jazz, muzică clasică, muzică blues, muzică hardcore. Toate sunt blocuri care pot 
fi ordonate și reordonate așa cum pot fi ordonate sau reordonate cele 
doisprezece tonuri din scara cromatică“19. Putem sӑ observӑm acest lucru, ne 
explicӑ Hank Shteamer, bunăoară în celebrul proiect Naked City, care l-a 
propulsat pe Zorn pe scena muzicalӑ avangardistӑ: „dacă în Spy vs Spy era vorba 
despre a cânta jazz cu ferocitatea hardcore-ului, următorul proiect al lui Zorn, 
Naked City, ne explica el, s-a concentrat pe juxtapunerea acelor stiluri și a altor 
«blocuri de sunet» în succesiune, fără suflare. Totul a fost un joc cinstit: funk, 
country ambiant, reggae relaxat, bebop agil, surf rock elegant, klezmer capricios 
sau explozii de nebunie noise-metal, punctate de saxofonul zgomotos al lui Zorn 
și urletul dezlănțuit al lui Yamatsuka Eye, vocalistul din sfera avant-punk-ului 
japonez Boredoms. Rezultatul, auzit în plinӑ efervescenţӑ la debutul Naked City 
din 1990 şi Grand Guinol din 1992, a fost un baraj de piese hiperactive, micro-
detaliate, care se epuizau adesea în mai puțin de un minut, lăsând ascultătorul 
uluit și entuziasmat“20.  

Despre aceastӑ experienţӑ emblematicӑ cu grupul Naked City, aflӑm mai 
multe detalii chiar de la Mike Patton, solistul de la Faith No More şi Mr. Bungle. 
El ne mӑrturiseşte cӑ au avut o „revelaţie imediatӑ“ în momentul în care au 
ascultat Naked City şi şi-au dat seama cӑ este chiar stilul de muzicӑ pe care ei ar 
dori sӑ îl interpreteze, prin urmare i-au propus lui Zorn colaborarea şi aceasta 
s-a dovedit mai apoi a fi de lungӑ duratӑ, prolificӑ, ramificabilӑ. Improvizaţiile 
cu Zorn, declarӑ Mike Patton, i-a arӑtat pur şi simplu modul cum limbajul 
muzical se putea defalca „în particulele sale elementare“ şi la fel au pӑţit şi 
ceilalţi colaboratori, care au mӑrturisit cӑ sub coordonarea lui Zorn „se implică 

 
18 Shteamer, “He Made the World Bigger”, One day in the late Nineties. 
19 Ibidem, Part I. 
20 Ibidem. 
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în stiluri și practici nefamiliare și descoperă fațete ale creativității lor despre 
care n-ar fi știut niciodată că există“; „Este logic, prin urmare, ne explicӑ 
Shteamer, că Naked City s-a înregistrat ca un nou reper pentru muzicienii care 
doresc să iasă din limitele genurilor, deoarece chiar pentru Zorn însuși, a fost 
vorba despre testarea atât a propriilor limite, dar și pe cele ale colegilor de 
trupă“21. 

Într-adevăr muzicienii implicați în Naked City nu erau familiarizați cu stilul 
energic, exploziv hardcore sau underground metal, pe care Zorn îl explora 
îmbinat cu spontaneitatea şi improvizația jazz-ului. De exemplu, bateristul 
trupei, Joey Baron, era „un adevӑrat snob de jazz“ dar a interpretat ritmuri 
explozive de rock şi metal folosind tehnici de jazz, iar chitaristul Bill Frisell care 
se remarcase pe scena jazzului era „un neofit hardcore“, însӑ s-a impus apoi ca 
unul dintre cei mai mari improvizatori din lume. Bill Frisell îşi aminteşte despre 
prima întâlnire cu muzica lui Zorn: „era ca şi cum, ne spune el, tocmai aş fi 
aterizat pe o altӑ planetӑ“. Iniţiat în hardcore, Frisel relateazӑ în termeni 
similari prima sa impresie: „a fost ca și cum l-aş fi auzit pe Stravinksy pentru 
prima dată. Mi-a uimit mintea. Mi-a deschis simțurile la posibilitățile de 
acolo”22. 

Declaraţii pertinente ne face şi solistul japonez Yamatsuka Eye care a fost 
invitat în grupul Naked City tocmai pentru cӑ avea experienţӑ cu trupa sa de 
noise şi „ţipa cu o furie alarmantӑ“, dar ne vorbeşte totuşi despre acelaşi impact 
teribil resimţit în colaborarea cu Zorn: „muzica lui mi-a extins cu adevӑrat 
conştiinţa şi m-a influenţat,  așa că am fost foarte fericit când a venit și a vorbit 
cu mine”; „A fost înviorător să aud această nouă abordare a improvizației, iar 
ascultându-l am simțit că mi s-a stors suc din creier”, ne spune Eye23. Ne explicӑ 
totodatӑ cum se desfӑşurau spectacolele sub aceastӑ formӑ indecidabilӑ, de 
haos atent coordonat şi implementat de cӑtre Zorn care, prin intermediul 
gesturilor, îl invita sӑ intervinӑ şi sӑ îşi foloseascӑ în mod liber vocea, ca o forţӑ 
dezlӑnţuitӑ, sӑlbaticӑ, şocantӑ, ca un element extrem de important în spectacol: 
„eram liber sӑ fac ceea ce voiam“ ne spune el. Eye ne relevӑ şi câteva aspecte 
extrem de interesante despre perceperea muzicii lui Zorn. Bunӑoarӑ, ne 
mӑrturiseşte cӑ el personal nu a perceput aceastӑ muzicӑ ca şi o „distrugere a 
contextului muzicii“ ci, dimpotrivӑ, ca pe o experienţӑ extaticӑ, plenarӑ, la 
limitӑ, o experienţӑ de exploatare la maximum a potenţelor muzicii prin care i 
s-a oferit mai degrabӑ ocazia explorӑrii unei realitӑţi cu totul altfel, „integrate“, 
„holistice“, „echilibrate“: „În timp ce cântam, nu aveam impresia că distrugem 
contextul muzicii, ci simțeam mai degrabă o senzație tridimensională și cu mai 
multe fațete, similarӑ condusului unui vehicul, care te face sӑ te simţi foarte 
bine. Creierul meu integra automat toate aceste sunete împreună într-o singură 

 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
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imagine. Această abordare mi s-a părut mai reală decât muzica pe care o 
ascultasem până atunci și era mai aproape de modul în care percepeam eu 
muzica în realitate. Nu aș numi această muzică «eclectică»; semăna mai degrabă 
cu felul în care percepem visele. A fost ca o prezentare holistică și echilibrată a 
realității pentru mine”24. 

Bateristul trupei Joey Baron ne dezvӑluie la rândul sӑu propria dimensiune 
perceptivӑ, dar pune accentul pe o altӑ senzaţie, pe surpriza stӑrii extatice 
resimţite: „a fost adesea bucurie purӑ“; „a fost distracţie capitalӑ“; „Si când eram 
în căldura furtunii sau în căldura bătăliei, toți dând 110% pentru a ajuta la 
realizarea viziunii lui John asupra muzicii, a fost pur și simplu distractiv și 
emoționant”25. „Oricât de înfricoșător ar putea suna Naked City, zâmbetele și 
râsetele erau omniprezente pe scenă“, comenteazӑ la rândul sӑu Shteamer, iar 
Zorn relateazӑ pur şi simplu cӑ „lucrul de care râdeam era doar o bucurie pură: 
bucuria de a face muzică, bucuria acestei juxtapuneri scandaloase”; „Și când 
râzi, continӑ el, nu râzi mereu de ceva. Dar vezi, publicul nu a putut asimila acest 
lucru. Nu puteau înțelege. Cum ar putea cineva să se bucure de atâta muzică? 
[...] Nu am râs niciodată de ceea ce am făcut; ne-a plăcut și ne-am distrat de 
minune făcând-o, și de aici a apărut râsul”26. Joey Baron continuӑ sӑ ne explice 
cӑ nu a contat mediul din care au venit artiştii, ci faptul cӑ au abordat totul cu 
foarte multӑ implicare, deşi au fost împinşi în afara zonei lor de confort, au 
acceptat provocarea în mod creativ, neconvenţional, „cu mintea deschisӑ şi cu 
o adevӑratӑ dedicare, realizând cele mai sӑlbatice fantezii muzicale ale lui 
Zorn“27. 

Dacӑ cu Naked City John Zorn i-a provocat pe muzicienii din sfera jazz sӑ 
înainteze pe terenul hardcore, în acelaşi timp el a experimentat şi abordarea 
opusӑ prin care a provocat muzicienii hardcore sӑ recurgӑ la experimentele 
jazz-ului. Tot în anii ʼ90 l-a provocat bunӑoarӑ pe bateristul hardcore Ted 
Epstein sӑ recurgӑ pentru prima datӑ la improvizaţii într-un trio, împreunӑ cu 
Elliott Sharp, pentru a implica stilul metal într-o combinaţie de noise-jazz în 
formӑ liberӑ. „M-a făcut să realizez, ne mӑrturiseşte Epstein, că pot face lucruri 
pe care nu știam că le pot face” (...);  „m-a fӑcut să-mi dau seama că orice 
instincte aveam din punct de vedere muzical, orice tehnici foloseam - chiar dacă 
le consideram ca fiind cu adevărat rock, funk, hardcore sau punk, sau orice 
credeam că sunt - ele chiar nu erau exclusiviste de fapt pentru niciun gen anume 
şi am înţeles cӑ jazz-ul este suficient de mare încât sӑ poți face o mulțime de 
lucruri sub umbrela lui. Pentru cӑ există conexiuni acolo pe care nu le vezi. 
Există aceste căi de trecere ascunse între diferitele genuri de muzică”, continuă 
el, „și mai ales când ai privilegiul de a lucra cu muzicieni cu adevărat grozavi, 
poți vedea cum poți călători de-a lungul acestor axe diferite și să găsești drumul 

 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
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către ceva”28. Zorn a descoperit aceste cӑi de trecere ascunse şi a înaintat mai 
profund pe terenul rock underground. 

Dave Lombardo este un alt artist din sfera metal, cunoscut pentru forţa trash 
heavy-metal a tobelor de la Slayer, care recunoaşte cӑ şi-a extins considerabil 
lumea dupӑ ce l-a întâlnit pe Zorn, astfel cӑ explicӑ simplu: „Eram un burete; Îmi 
plăcea fiecare moment, pentru că avea de-a face cu improvizația“; „Și totul a fost 
improvizat! Urcam pe scenă, cântam aproximativ 40 de minute, iar oamenii 
credeau că totul a fost scris, dar nu era de fapt. A fost atât de bine executat încât 
oamenii nu știau că interpretăm o improvizație”29. In grupul Bladerunner, dar şi 
în alte spectacole împreunӑ cu Zorn, a fost provocat sӑ-şi dezvolte gama largӑ 
de abilitӑţi, de la speed-metal la pasaje jazz şi ritmuri funky. Astfel Lombardo 
continuӑ seria de declaraţii impresionante: „A interpreta cu Zorn pentru mine 
este eliberator; este libertatea”; „Nu te reține absolut nimic. Fără format, nimeni 
nu-ți spune unde să mergi muzical sau altceva. Este atât de revigorant încât pot 
să mă întorc la muzica mea obișnuită şi să cânt live într-un gen diferit și sӑ mӑ 
simt împrospătat; mă simt aproape curățat. Este ca un exorcism care are loc, iar 
eu sunt în centrul lui, și este pur și simplu fenomenal“. In viziunea lui Lombardo, 
implicarea lui Zorn pe scena muzicalӑ a avut efecte majore, pentru cӑ a oferit 
efectiv puntea de legӑturӑ între aceste douӑ genuri mari muzicale, jazz şi metal, 
genuri care altfel, susţine el, „probabil nu s-ar fi co-inspirat niciodatӑ“30. 

Din 1992 John Zorn a început colaborarea cu Mr. Bungle (Mike Patton, 
Trevor Dunn, Trey Spruance). Au lucrat la mai multe proiecte dar s-a remarcat 
îndeosebi proiectul Moonchild, care a  trecut prin mai multe mutaţii ale artiştilor 
şi a dus la un alt nivel stilul compoziţional al lui Zorn, îndeosebi prin implicarea 
ineditӑ a vocii lui Patton. Mike Patton face un elogiu tributului pe care i-l 
datoreazӑ lui Zorn, dat fiind cӑ l-a provocat sӑ-şi exploreze la maxim impulsurile 
muzicale experimentale, l-a provocat sӑ îşi folosescӑ vocea ca un intrument cu 
adevӑrat deosebit care scoate „sunete extraterestre“, pe scurt l-a pus în poziţia 
de „vrӑjitor vocal-experimental“, dupӑ cum ne explicӑ Shteamer. Patton se 
referӑ continuu la Zorn ca la „un membru al familiei“, „prieten“, „cӑutӑtor“, 
„inventator“ care l-a încurajat constant sӑ se autodepӑşeascӑ. „El are această 
calitate ciudată, spune Patton despre Zorn; Aș numi-o o calitate asemănătoare 
cu cea a lui Cupidon”; „El adunӑ oamenii împreună. Și nu știu cum o face. Nu am 
acel dar. Există o anumită energie care face ca acest lucru să se întâmple. Și 
capacitatea de a vorbi diferite limbaje muzicale conteazӑ în mare parte iar el 
este foarte, foarte priceput la asta”31. 

Nu putem sӑ facem referire la toate proiectele lui Zorn, dar mai menţionӑm 
un proiect de o facturӑ aparte, care extinde şi depӑşeşte în altӑ direcţie limitele 
abordӑrilor posibile, Masada. Dezvoltat din 1993 a devenit unul din cele mai 

 
28 Ibidem, Part II. 
29 Ibidem. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem. Part III. 
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cunoscute şi emblematice proiecte ale lui Zorn prin care a început sӑ exploreze 
o altӑ dimensiune ineditӑ, rӑdӑcinile muzicii evreieşti. Amalgamând de data 
aceasta jazz-ul cu muzica tradiţionalӑ klezmer, cu misticismul şi spiritualitatea 
muzicii sacre evreieşti, proiectul a fost receptat ca fiind foarte original şi 
provocator pentru publicul nefamiliarizat. Desigur, muzica klezmer şi muzica 
misticӑ de sinagogӑ sunt transpuse pe stiluri muzicale surprinzӑtoare,  variind 
de la free-jazz, blues, funky, afro-beat, flamenco, la surf rock, rock psihedelic 
heavy-metal, death metal, ş.a. De data aceasta, sutele de compoziţii realizate de 
Zorn pentru ansambluri diferite care au cunoscut formule variate pânӑ în zilele 
noastre, incluzând şi mulţi artişti cu rӑdӑcini evreieşti, se remarcӑ însӑ prin ceva 
aparte: printr-o dozӑ de sensibilitate tumultoasӑ şi melodicӑ, lirism angelic, 
solo-uri arzӑtoare, performanţe pasionale, emoţionale, groove hipnotic sau 
virtuozitate sӑlbaticӑ şi ritmuri schizofrenice, care exploateazӑ energia 
debordantӑ a muzicii evreieşti. La fel de surprinzӑtor a fost şi proiectul The 
Dreamers, care surprinde audienţa lui Zorn tocmai prin abordarea melodicӑ, 
atrӑgӑtoare, relaxantӑ, înt-un amestec captivant de etnic, exotic, funk, blues, 
surf rock, despre care Zorn recunoaşte nonşalant într-un interviu cӑ „a fost 
menit sӑ farmece şi sӑ încânte“32.  

Surprizele nu se opresc însӑ, pentru cӑ recent, în 2015, a mai apӑrut o trupӑ 
neobişnuitӑ, Simulacrum, care a fost perceputӑ „ca un capitol suprem din 
odiseea jazz-metal a lui Zorn“, dat fiind cӑ regӑsim elemente specifice 
colaborӑrilor anterioare, multiple şi complexe ale lui Zorn, transformate însӑ de 
data aceastӑ „într-un hibrid holistic“, dupӑ cum apreciazӑ Shteamer33. Noutatea 
este acum faptul cӑ Zorn colaboreazӑ cu o nouӑ generaţie de artişti, diferitӑ de 
generaţiile anterioare axate pe jazz sau metal, pentru cӑ noua generaţie este 
deja iniţiatӑ în experimentele fuziunii. Si desigur regӑsim comentarii ale 
artiştilor, precum Trey Spruance, care vede aceastӑ generaţie de muzicieni „ca 
pe un rezultat direct al seminţelor pe care Zorn le-a plantat în toţi aceşti ani din 
urmӑ“. Zorn, ne explicӑ el, nu i-a provocat doar pe muzicienii din sfera jazz sӑ 
cânte metal şi invers, pe muzicienii din sfera metal sӑ cânte jazz, ci a reuşit sӑ 
facӑ un „amestec alchimic“ plin de viaţӑ; toboşarul Kenny Grohowsky, de 
exemplu, ne ajutӑ sӑ înţelegem mai bine acest lucru, deoarece amestecӑ stilurile 
pe viu, într-un mod indecidabil, fiind ancorat practic în ambele lumi, astfel încât, 
susţine Trey Spruance, „cred cӑ el este un rezultat direct al experimentelor 
alchimice ale lui Zorn din anii ʼ90“34. 

Observӑm desigur cӑ toţi colaboratorii lui Zorn susţin argumentul lui Wendy 
Eisenberg: „influenţa lui Zorn transcende muzica“ şi practic mulţi „îi atribuie lui 
Zorn faptul cӑ şi-au lӑrgit lumile“. Dar, pe de altӑ parte, comenteazӑ incitant 
Shteamer, „Zorn se grӑbeşte sӑ le transfere creditul înapoi“ şi la întrebarea de 

 
32 Bybill Milkowski, “John Zorn: The Working Man.” JazzTimes. Updated April 2019. 
https://jazztimes.com/archives/john-zorn-the-working-man/. 
33 Shteamer, “He Made the World Bigger”, part IV. 
34 Ibidem. 
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ce crede că fascinația sa pentru diverse amestecuri de jazz și metal a rezistat de 
peste 30 de ani, Zorn rӑspunde ca de obicei: „Ceea ce mă ține interesat de 
intersecția dintre orice, citeazӑ Shteamer, sunt muzicienii mai mult ca orice 
altceva”; „S-ar putea explica cӑ, pe măsură ce am întâlnit diferiți muzicieni, noi 
proiecte au înflorit în urma acestor întâlniri și, atâta timp cât muzicienii sunt 
încă inspirați și încântați să lucreze cu mine, voi continua să scriu atâta timp cât 
voi avea inspiratie. Așa că ei îmi dau inspirație. Ceea ce mă face să merg mai 
departe sunt oamenii pe care i-am întâlnit pe parcurs”35. John Zorn ne explicӑ 
aşadar cӑ, în momentul în care scrie muzicӑ, are în vedere în mod constant 
muzicienii pentru care creeazӑ, care sunt un fel de interfaţӑ între creaţiile sale 
şi public. Astfel, creeazӑ în mod special pentru a trezi entuziasmul muzicienilor 
cu care colaboreazӑ şi, în cazurile fericite, aceştia reuşesc sӑ transfere mai 
departe entuziasmul şi energia lor cӑtre public, astfel încât se creazӑ o relaţie în 
lanţ. Materialul filtrat de Zorn este trecut prin filtrul personal al muzicienilor, 
iar atunci când toate aceste filtre personalizate interacţioneazӑ într-un mod 
foarte creativ şi unic, ia naştere un eveniment artistic cu totul inedit şi 
provocator. 
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Abstract: The present review of the book AI for Arts by Niklas Hageback and Daniel Hedblom 
summarizes the main ideas of the concise volume which can act as a guide for those interested in the 
emergence of Artificial Intelligence, regardless of their level of knowledge. The four chapters are 
comprehensive enough to understand the origins of art and the events which have changed it, the 
current state of art of Artificial Intelligence in the creative field, and how it is already influencing the 
landscape of art, and finally, the direction it is heading and what the potential consequences of the 
hypothetical autonomy of Artificial Intelligence are. The present book is here to debunk the mystification 
hovering around AI, which is often portrayed by media as a monster destined to replace humans 
altogether. Art, which seems to be something that can only be made by humans, is also directly 
"threatened" by technological progress. As the book's authors present, it is time for authentic creativity 
to come to the fore.   
Keywords: Artificial Intelligence; Art; Generated Art; Technology, Digital Humanities; Art Manifesto 

 
 
At the time of writing this paper, the new software based on Artificial 

Intelligence, Dall-E 2, is fascinating to a large variety of audiences, from regular 
users to digital art enthusiasts. The name is a blend word between the name of 
the famous painter "Salvador Dali" and "Wall-E" the robot. The Dall-e 2 program 
outperforms previous generation of art generators and is able to generate 
highly aesthetic images.1 With the help of Artificial Intelligence, we can envision 
unimaginable things, like a painting of a woman wearing a traditional Romanian 
costume painted by Vilhelm Hammershøi.2 

 
1 Ziyu Huang, “Analysis of Text-to-Image AI Generators,” Digital Kenyon: Research, Scholarship, and Creative 
Exchange, accessed August 30, 2022, https://digital.kenyon.edu/dh_iphs_ai/33/. 
2 Danish painter Vilhelm Hammershøi (1864-1916). 
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The book AI for Arts3 by Niklas Hageback and Daniel Hedblom is here to 
present us with an undeniable truth; technological progress will prevail with 
or without human opposition, so why not be prepared when this happens? 
The four chapters are here to enlighten us on how art, an activity that seemed 
to belong to the human spirit, is also threatened by the emergence of Artificial 
Intelligence. The first chapter explains what the essence of art is, and how 
important art manifestos have been to the evolution of art. The next chapter 
explains why the greatest weakness is the main advantage of humans over 
machines, followed by a chapter describing how Artificial Intelligence 
influences art. The final chapter proposes a bold manifesto of Artificial 
Intelligence Art. The authors manage in barely 100 pages to capture the 
current landscape, the existing practices and offer a direction for the future, 
making this a very useful read for those in both the technology and arts 
sectors.  

The first chapter encapsulates the essence of art and aims to answer the 
question: why is art essential to human life, even though it is not a condition for 
survival. The authors reflect on several recurring themes, such as expressions 
of life and death or the existence of the spirit. The evolution of art is also 
presented, from the great masters to Marcel Duchamp's porcelain urinal, from 
certain necessary aesthetic rigors to the proclamation of the famous phrase "It's 
art if I say so".4 In concluding the idea of what can be considered a work of art, 
the most general understanding lies in the artist's intention to produce a work 
of art. The arguments discussed in this chapter are necessary for understanding 
the relationship between man and machine while presenting the paradigm 
shifts that have taken place throughout society with industrialization. The 
period of industrialization was for "the first time confronted by and compared 
with machines".5 Art manifestos have also developed in response to an outdated 
society. Starting with the violent Futurist Manifesto of 1909, which was 
suppressed after people saw the aftermath of the violence caused by the First 
World War, passed on to the Surrealists and Dadaists, whose approach opened 
the way to the subconscious and irrationality, to the Situationists who opposed 
the rampant consumerism.  

The second section of the book illustrates the human advantage in the fight 
against machines, namely that the human mind is capable of being irrational 
and unpredictable. The chapter begins with a general definition of Artificial 
Intelligence, which is intended to "imitate the human mind with its problem-
solving abilities".6 But as the authors argue, the human mind is far too versatile 
to be contained in an algorithm. Despite this, however, we are presented with 

 
3 Niklas Hageback and Daniel Hedblom, AI for Arts (Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2022). 
4 “‘It's Art If I Say so’: Martin Friedman on Marcel Duchamp's 1965 Visit to Minneapolis,” Walker Art Center, 
accessed July 10, 2022, https://walkerart.org/magazine/martin-friedman-duchamp-minneapolis. 
5 Hageback and Hedblom, AI for Arts, p.9 
6 Ibidem. p.29 
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facts showing the thin line between man and machine. Technology has made 
much of our everyday tasks easier, moreover, we rely on technology to solve 
some of our problems. Human behavior has become easy to understand by 
algorithms and can be defined by various patterns. The data we freely provide 
to applications thus becomes a valuable asset for tech companies. The main 
advantage of the human mind is that it can respond to situations including 
"ambiguity, incomplete information, incorrect information, multiple points of 
view […]"7 As the chapter concludes, the human mind relies on heuristic 
moments to produce paradigm shifts, which is going to be the biggest challenge 
for any data scientist.  

The third chapter is an explanation of how Artificial Intelligence is already 
influencing art in various sectors, such as music, literature, film, and 
photography. In addition to facilitating the creative process, the new possibility 
of generating original works of art is discussed. Currently, in the field of visual 
art, the software presented in the introduction, as well as in the book, is capable 
of generating entirely new images from a simple text prompt. As the authors 
mention, Artificial Intelligence does not have notions about good or bad when 
it comes to the creations generated through it. Since it does not have this 
autonomy, those who give the orders are responsible for the creation of 
Artificial Intelligence. As this technology becomes available to the mainstream 
public it is necessary to distinguish between generated art and art produced by 
a creator. This will have new implications for copyright and intellectual 
property. In concluding the idea of how AI can influence art, as long as AI cannot 
understand the concept of an idea, it will remain a mere tool for creators. 

The end of the book sets out a manifesto of Art through Artificial Intelligence. 
The manifesto begins with the statement "Art is the pinnacle of human 
achievement". Man's ability to produce art is a factor that sets us apart from the 
rest of life. Even as the emergence of technology changes the way art is 
produced, the mission of the artist must remain the understanding and 
improvement of the human condition. Another aspect brought up and a positive 
change for the art world is the disappearance of artists who only copy from 
innovative artists. If a machine could reproduce its art in a multitude of 
variations, there would be no demand for copycats. In the end, the fight is not 
with those who develop the technology, but with those who use it for malicious 
purposes. Instead of categorically opposing this development, it is necessary to 
understand and use technology for creative purposes. More than ever, true 
creativity will be invaluable, as the authors conclude: "imagination, often seen 
in its early stages as irrationality, as it breaks with convention, is what will 
advance us."8 

This review is done by a human being thus the important parts have been 

 
7 Ibidem. p.32 
8 Ibidem. p.79 
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presented from a subjective and one-sided perspective, sorted according to 
what the author considered important based on his belief system and opinions. 
In the future, if not already, Artificial Intelligence will be able to do a review in 
which it can include what is essential, based on data collected from millions of 
people. Technological progress is happening, so it is important to be prepared. 
The data we produce is used by Artificial Intelligence, so if anything is 
frightening about how AI handles data, we may find the same elements in the 
human side. Until the complete autonomy of Artificial Intelligence, art remains 
something human, profound, and substantial. Even if art is not necessary for 
survival, it certainly makes survival tolerable.  
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