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Ochiul criptic1

E.M. de Melo e Castro2 (Brazilia)
Traducere de Cosmina Drăghici

Ochiul criptic presupune o
abordare infopoetică.

Infopoezia se realizează cu
ajutorul calculatorului, adăugând
astfel o realitate virtuală a imaginilor
poetice la substanţa virtuală,
dematerializată a imageriei sintetice
şi scriiturii computaţionale

Infopoezia este metavirtuală,
implicând şi citirea complicată a non-
evidentului.

Dar, într-o societate ca a
noastră, de oameni instruiţi, putem
spune că vedem litere?

Şi dacă da, vedem înţelesuri?
Şi dacă vedem înţelesuri,

vedem litere?
Pentru că dacă nu vedem

litere, putem spune că suntem
capabili să citim?

Sau suntem, în schimb, dintre
cei ce urăsc literele?

Sau, în schimb, suntem dintre
cei ce mănâncă litere, hrănindu-ne
cu o substanţă pe care nu o vedem?

Şi ce ştim despre culori şi
nuanţe?

Griul, nuanţa gri, e pe atât de
mult pe cât omenenşte putem
înţelege, sinteza tuturor culorilor.

1 Transcriere parţială din Finitos Mais Finitos
(1996), realizată de Jorge Luiz Antonio,
prezentată la The Encounter Yale
Symphosophia on Experimental, Visual and
Concrete Poetry Since 1960 (Yale
University, USA, 1995)
2 Poet şi teoretician al Poeziei Experimentale
Portugheze, pionier al videopoeziei, autor a
numeroase volume de versuri şi eseuri

Albul fiind alb, deplina
radiere a luminii. Dar griul
e, de asemenea, culoarea
substanţei din care e
constituit creierul nostru.
Griul e limita vizuală a
percepţiei luminii, cum
sublinia recent Paul Virilio.

Griurile sunt gri.
Griul este uman, iar atunci
când spunem că am înţeles
ceea ce scriem şi citim, ce
spunem cu adevărat?
Răspunsul e ”gri”, pentru
că a înţelege înseamnă nimic mai
mult decât a repeta în diferite feluri
că suntem înţeleşi. A înţelege
înseamnă a simula. Simularea este
materia primă a poeziei. Infopoezia
fiind simularea simulatului… e gri
precum griul e gri.

Avem, totuşi, cele şapte culori
ale curcubeului şi câteva mii de culori
sintetice în calculator, cu care putem
să ne jucăm. Culori pe care le putem
folosi liber spre a simula, la fel cum
ne înţelegem unii pe alţii când
vorbim şi scriem. Această simulare
este, prin urmare, un exerciţiu trans-
semiotic, deoarece semnele pe care le
utilizăm migrează dintr-un loc într-
altul cu viteza luminii, dintr-o limbă
într-alta, în timp ce noi încercăm să
surprindem aceste mişcări cu
neuronii creierului.

Creier şi ochi. Minte şi mână.
Mintea şi calculatorul încep astfel să
devină unul şi acelaşi lucru:
cibernetica neînţelegerii noastre.

O contra-semiotică va fi
necesară spre a stabili noi şi
neaşteptate relaţii între instrumentele
şi înţelesurile pe care le utilizăm
pentru a comunica: cuvintele şi
culorile.

Imaginile poetice convenţiona-
le care rezultă din punerea împreună
a acestor cuvinte în engleză şi
portugheză sunt departe de a fi
importante. Ceea ce vreau să arăt este
călătoria semiotică a acestor imagini
dintr-o limbă într-alta, proiectând un
nou tip de poem vizual: un poem
care este în sine o criptogramă,
implicând o dificulatate de lectură.

Lacan spunea cândva că ”o
criptogramă îşi atinge valoarea maximă

când este realizată într-o
limbă necunoscută”.
Contrar, eu cred că o
criptogramă îşi atinge
valoarea maximă
atunci când e realizată
într-o limbă pe care o
cunoaştem foarte bine,
ceea ce înseamnă că
propria-i calitate crip-
tică e foarte ridicată,
dificultatea sau inca-
pacitatea de citire fiind
realizări poetice.


