
din volumul: 

Jean-Claude Carriere,Umberto Eco, 

Nu sperați că veți scăpa de cărți,  

Traducere din franceză de Emanoil 

Marcu,București:Humanitas,2010  

Ionuț Negru, clasa a XII-a A  

îndrumător - profesor Magdalena Iacoban 

Colegiul Național de Informatică “Spiru Haret” Suceava  



 Jean-Claude Carriere: La ultima întâlnire la vârf 

de la Davos, în 2008, ca răspuns la întrebarea ce 

fenomene vor zdruncina omenirea în următorii 

cincisprezece ani, un futurolog propunea să ne oprim 

la următoarele patru, inevitabile, dupa părerea lui.  

•Mai întâi, un baril de petrol va costa 500 de dolari.  

•În al doilea rând, apa va deveni un produs comercial 

de schimb, ca petrolul, și va fi cotată la Bursă. 

• A treia predicție privește continentul african, care în 

următoarele decenii va deveni cu siguranță o putere 

economică, lucru pe care îl dorim cu toții. 

•Al patrulea fenomen, potrivit acestui profet de 

profesie, este dispariția cărții.   

 





• 2.    Întrebarea e dacă dispariția definitivă a cărții, în 

caz că într-adevăr se produce, poate avea pentru 

omenire aceleași urmări ca anunțata penurie de apă, 

de pildă, sau ca un petrol inaccesibil. 

• 3. Umberto Eco: Apariţia Internetului va duce la 

dispariţia cărţii? Am scris acest subiect la vremea 

când întrebarea părea pertinentă. Acum, de fiecare 

dată mi se cere părerea, nu pot decât să rescriu 

același text. Dar nimeni nu observă, mai întâi pentru 

că nu există nimic mai inedit decât ceea ce a fost deja 

publicat; apoi pentru că opinia publică (sau cel puțin 

ziariștii) cultiva o idee fixă: cartea va dispărea (sau 

ziariștii cred ca cititorii lor au această idee fixă), și toți 

repetă neobosit aceeași întrebare. 

 





 

  4 În realitate, nu e mare lucru de spus în legătură 

cu acest subiect. Internetul ne-a readus în era 

alfabetică. Dacă ne-am crezut vreodată intrați în 

civilizația imaginii, computerul ne readuce în galaxia 

Gutemberg: acum toată lumea e nevoită să citească.  

 Pentru citit e nevoie de un suport. Încercați să 

citiți un roman la monitor și, după două ceasuri, veți 

avea doi ochi ca niște mingi de tenis. Ca să mă 

protejez de efectele unei lecturi prelungite pe 

monitor, am acasă ochelari Polaroid. În plus, 

computerul depinde de existența electricității, și nu-l 

poți folosi în cada de baie sau măcar culcat pe parte, 

în pat. Cartea e așadar un instrument mai flexibil. 





5.Din două una: fie cartea rămâne suportul pentru lectură, fie 

va exista ceva care va semăna cu ceea ce cartea a fost 

întotdeauna, chiar și înainte de inventarea tiparului. De peste 

cinci sute de ani,variațiile obiectului numit carte nu  i-au 

modificat nici funcția, nici sintaxa. Cartea este ca lingura, 

ciocanul, roata sau dalta. Odată inventate, nu pot fi 

ameliorate în mod semnificativ. Nu se poate inventa o lingură 

mai bună decât o lingură. Designerii încearcă să 

perfecționeze tirbușonul, de exemplu, dar fără mare succes 

(majoritatea nu funcționează).Philippe Starck a vrut să 

inoveze în domeniul storcătoarelor de lămâi, dar storcătorul 

lui (vrând să păstreze o anumită puritate estetică) lasă să 

treaca sâmburii. Cartea a dovedit ce poate, și nu vedem un 

alt obiect mai bun pe care l-am putea crea pentru aceeași 

întrebuințare. Poate că vor evolua elementele sale, poate că 

paginile nu vor mai fi de hârtie. Dar cartea va rămâne ceea 

ce este. 



 



• 6.J.-C.C. : Se pare că ultimele versiuni e-book concurează 

direct cu cartea tipărită. Modelul „Reader” conține deja 160 de 

titluri. 

• U.E.: E clar că un magistrat va transporta mai ușor într-un       

e-book cele 25000 de documente ale unui proces în curs. În 

multe domenii, utilizarea cărții electronice ne va aduce avantaje 

extraordinare. Totuși, chiar folosind tehnologia cea mai 

adaptată la cerințele lecturii, eu tot mă întreb daca va fi o 

placere să citim Război și pace pe un e-book.Vom vedea. 

• U.E.: Orice este posibil. S-ar putea ca, în viitor, singurii 

interesați de cărți să fie o mână de fanatici care-și satisface 

pasiunea paseistă în muzee, în biblioteci. 

• J.-C.C: Dacă vor mai exista. 

 



 



 

7U.E: Însă la fel de bine putem să ne imaginăm 

că formidabila invenție care este Internetul va 

dispărea și ea în viitor.La un moment dat, 

oamenii inventează scrisul. Putem considera 

scrisul ca pe o prelungire a mâinii. În acest 

sens, el este aproape biologic.E o tehnologie de 

comunicare direct legată de corp. Când faci 

asemea invenție, nu poți să mai  renunți  la ea. 

Repet, este la fel ca inventarea roții. Roțile 

nostre de azi nu diferă din cele din preistorie. În 

schimb, invențiile noastre moderne - cinema, 

radio, Internet- nu sunt biologice. 

 



 



• 8J.-C.C :Într-adevăr, cum spuneți, niciodată n-am 

avut o mare nevoie de scris și citit ca în zilele 

noaste. Nu putem folosi un computer dacă nu știm 

să scrie și să citim. Ba chiar o facem într-un mod 

mai complex decât înainte, pentru am integrat noi 

semne, noi coduri. Alfabetul nostru s-a mărit. E tot 

mai greu să înveți să citesti. Am cunoaste o 

revenire la realitate daca am avea computere 

capabile să transcrie direct după vorbire. Dar atunci 

apare altă intrebare: ne putem exprima fără a ști să 

citim și să scriem?  

• U.E: În mod cert, Homer a raspunde ca da!  

 



 



9J.-C.C: Homer insa apartinea unei traditii orale. Își 

căpătase cunoștiințele prin mijlocirea  acestei tradiții, 

într-o epocă în care nimic, în Grecia, nu era scris încă. 

  Ne-am putea imagina astăzi un scriitor capabil 

să-și dicteze romanul fără mijlocirea scrisului și fără să 

cunoască nimic din toata lectura care l-a precedat? 

Opera lui ar avea poate farmecul naivității, al noutății, al 

insolitului. Cred însă că i-ar lipsi ceea ce, in lipsa unui 

cuvânt mai bun numim cultură. Rimbaud era un 

adolescent extrem de înzestrat, autor al unor versuri 

inegalabile. Dar nu era un autodidact. La șaisprezece 

ani, avea deja o cultură clasică, solidă. Știa să scrie 

versuri în latinește. 


