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"ŞTAFETA" – FROM THE PERSPECTIVE OF THE THEORY OF READING
Dorina Nela Trifu, PhD Student, University of Bucharest
Abstract: The purpose of my study is to make an analysis of the novel „Ştafetaŗ by Rodica OjogBraşoveanu from the perspective of the theory of reading. It follows a modern treatment of the theory
of reading. The research is a classification of different types of texts, of different types of detectiveliterature lecturer ( „real lecturerŗ/„virtual lecturerŗ) and of the necessary competences of such a
reader („communicative competenceŗ, „reading competenceŗ, „literary competenceŗ, and „cultural
competenceŗ). It aims to prove the important role of captatio benevolentiae which the leitmotiv
„batonŗ has on coagulating the captivating subject. The lost cassette-player, moving from one
individual to another, from one family to another, being the binder among different narrative levels
unrelated until now, becomes metaphorically a relay of death. The virtual reader is the one who
demonstrates textual comprehension and is able to negotiate the meanings of the text, to re-encode or
approximate them. This paper highlights some of the concepts of the theory of reading, formulated by
Paul Cornea in the book „Introduction to the Theory of Readingŗ, using examples taken from the
novel „Ştafetaŗ.
Keywords: relay, reading theory, virtual reader, detective literature, novel

Studiul meu face o analiză a romanului „Ştafeta‖ de Rodica Ojog- Braşoveanu din
perspectiva teoriei lecturii. Lucrarea evidenţiază câteva din conceptele de teorie a lecturii
formulate de Paul Cornea în cartea „Introducere în teoria lecturii‖, cu exemple din romanul
poliţist „Ştafeta‖.
Abordarea pragmatică presupune un acord comunicativ, deoarece „ (…) a face
literatură înseamnă a participa la un «joc» şi a-i asuma regulile. (…) Textele literare nu
denotează, ci par să denoteze, au caracterul unei judecăţi asertive, dar fără funcţie
comunicativă. ‖1 Romanul „Ştafeta‖ (1981), publicat ulterior cu alt titlu „O bombă pentru
Revelion‖ (2009) are acelaşi tipar narativ al romanelor poliţiste cu succes la public: plasarea
finalului în incipit.
Anunţul tragic din incipit: „A explodat o bombă‖ este enunţul care anunţă retrospectiv
tema şi tipul de roman: policier cu suspans. Cititorul îşi va pune imediat întrebările: Cine a
pus bomba? De ce? Acţiunea rememorată se desfăşoară în douăzeci şi patru de ore, din ultima
zi a anului, începând cu ora 19, până în prima zi a anului următor, ora 7. Trecerea de la
producerea catastrofei la rememorarea detaliată a evenimentelor se face în fraza: „Catastrofa –
ancheta avea s-o stabilească ulterior debutase cu un apel telefonic‖ 2.
Relatarea comică, la fel ca şi replicile personajelor, fac din această operă un roman cu
umor. „Cititorul rafinat‖ ca să uzăm de o formulă folosită de Paul Cornea operează în romanul
poliţist nu numai o lectură „estetică‖, ci şi logica acţiunii, mimarea realului. „Lectorul are,
înainte de toate, sarcina de a înţelege, de a afla ce vor să spună semnificanţii, ceea ce se
traduce prin decodificarea semnelor şi interpretarea lor‖. 3 Procesul comprehensiunii depinde
de „capacitatea sa lectorală‖ 4. Suspansul, ceea ce îl face pe lectorul real, ca şi pe cel virtual să
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aştepte cu sufletul la gură desfăşurarea evenimentelor poate fi urmărit gradat, într-un ritm
ascendent, de tipul climaxului.
Motivul adulterului ilustrat de Andrei Gogan şi Corina Manea amplifică suspansul.
Dezvăluirea secretului prin care a sustras o sumă considerabilă din magazinul pe care îl
patrona şi nervozitatea lui Gogan ca şi interogaţiile retorice de genul „ – Auzi, care mişcare?!‖
menţin trează atenţia. Descoperim ticăloşenia antieroului Andrei Gogan, cititorul gândind în
acelaşi fel ca şi amanta sa: „ «Ce puţin îl cunosc!» îşi spuse înfiorată.‖5 Planul de acţiune al
patronului de la Artex pentru a scăpa de delapidare este în acelaşi timp periculos, ilogic şi
jignitor pentru amantă, care devine ironică şi cinică. Refuzul ei categoric „- Nu. Bate la alte
uşi, Andrei! N-am să accept niciodată, auzi? Niciodată!‖6 centrează interesul asupra persoanei
care va plasa bomba atomică. Paradoxal, plasarea bombei chiar de cea care se jura că nu va
acţiona în acest sens, firea ei ezitantă este un punct de cotitură în lectură pentru cititorul care
gustă surpriza. Corina, amanta a cinci bărbaţi căsătoriţi în trecut, gustă şantajul din partea
ultimului, Andrei Gogan, care o ameninţă că altfel o va trage după el într-un fel de barcă pe
cale de a se scufunda. Acesta apelează la toate armele posibile pentru a o determina să
acţioneze rapid, cea mai puternică fiind ameninţarea cu închisoarea pentru „complicitate la
delapidare‖ sau „furt din avutul obştesc‖ 7. Planul lui Andrei dă greş, fapt ce ne menţine trează
atenţia. Corina Manea încremeneşte, văzând că Ionel Florea a luat cu el casetofonul, care ar fi
trebuit sa explodeze în interiorul magazinului. Încremeneşte în acelaşi timp şi instanţa
extratextuală, cititorul, curios de ce se va întâmpla cu bomba. Acţiunea avansează pe un teren
nebănuit de personaje, nici de cititor, ci doar de naratorul omniscient. Posibila explozie devine
laitmotiv, acţiunea centrându-se asupra recuperării casetofonului primejdios. Cum de
acţionează dorinţa de a o sugruma pe aceea care vrea să denunţe cazul din cauza remuşcării?
Alt punct de cotitură neaşteptat este modul în care casetofonul este însuşit la intervale infime
de oameni diferiţi, element care fragmentează firul epic şi conduce lectorul pe un teren
nebănuit. În romanul poliţist totul e surpriza, cum mărturiseşte unul dintre personajele
scriitoarei cu referire la logodna în ascuns.
Secvenţe retrospective, care amână explozia, sunt: împrietenirea lui Gogan cu amanta,
Corina, căsnicia Lucreţia – Andrei Gogan, tinereţea Florencei. Derularea firului epic central,
care prezintă ce se întâmplă cu casetofonul- bombă, este întrerupt sau încetinit de alte planuri
secunde comice, cum ar fi opiniile diferite ale soţilor Dăneţ în privinţa educaţiei, unele
obiceiuri familiale, pe care colonelul le consideră nepotrivite, discuţia despre haine neadcvare
dintre colonelul Olimpiu Dăneţ şi tânărul locotenent Marin Moşoianu, discuţia călătorilor cu
taximetrista Persida Ionescu, băietană vioaie, incursiunile în trecutul personajelor, logodna
secretă Ionel Florea- Emilia din noaptea de Revelion, portrete de personaje, descrieri de
interioare în cadrul anchetei, distracţia de Revelion în cluburi. Alte evenimente retrospective
sunt din trecutul Florencei: rememorarea căsătoriei din interes a lui Florence, libertinismul
acesteia, care, la o petrecere se scaldă la modul propriu într-o cadă de şampanie, pasiunea
îndelugată cu colonelul Demetru, amantul secret timp de douăzeci şi nouă de ani până în clipa
morţii lui. De asemenea, mai spre final, admirând un manechin gol dintr-o vitrină,
locotenentul îşi aduce aminte de un film italian vizionat în copilărie.
Lectorul este în aşteptare permanentă, iar digresiunile vin să completeze imaginea de
ansamblu şi sunt captivante pentru că sunt scene comice, cu un limbaj comic, răspunsuri
neaşteptate, în antiteză cu imaginea tragică de fundal în care toţi actorii sunt ameninţaţi de o
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potenţială explozie. Judecând la rece, în text se povestesc vrute şi nevrute, în orice moment
fiind posibil evenimentul iminent – explozia. Oricine citeşte romanul va trăi de mai multe ori
tensiunea generată de posibila explozie în enunţuri de genul: „Oamenii priveau cu invidie
silueta lui Ionel Florea. O expozie puternică îl făcu să tresară.‖8 . Fie Ionel se consideră un
norocos că are un nou casetofon, pe care vrea să-l probeze cu iubita, a altă situaţie tensionată
pentru lectorul vigilent.
Ancheta ia forma deghizării, locotenentul Azimioară, travestit în fratele lui Ionel
Florea, stoarce informaţii de la Lucreţia, soţia plictisitoare a lui Gogan. Poliţia urmăreşte două
cazuri: prinderea lui Gogan şi dezamorsarea bombei.
Tocmai când Dăneţ şi Moşianu se gândeau că au rezolvat situaţia, ajungând la locuinţa
celui care avea asupra lui ştafeta morţii, Ionel declară ca a uitat obiectul cu pricina în taxi. De
aici lucrurile sunt tot mai complicate. Mai mult decât atât, indispoziţia lui Ionel Florea chiar în
momentul logodnei lui este dată de aflarea unei fapte imbecile – plasarea bombei în
casetofon- de către şeful său. Poliţia face o percheziţie in absentia familiei Miga tot în vederea
găsirii aceluiaşi casetofon, motiv de a prezenta psihologia interiorului în cazul unei anchete,
modalitate prin care se identifică personalitatea cuiva. De exemplu, pe doamna Miga
interiorul casei o arată ca fiind o persoană cochetă, indiferentă şi dezordonată. Lucrurile
personale demonstrează că indivizii se înscriu în categoria avarilor. Paznicul de la muzeul din
apropiere întreabă şoferiţa ce caută poliţia în acea casă, iar răspunsul „- O bombă!‖ este
uluitor. Negăsind nimic, agenţii concluzionează că soţii au luat cu ei la Revelion şi
casetofonul. Motivaţia, cred ei, ar fi ascunderea lui foarte bine, pentru a face faţă percheziţiei.
Cititorul este avertizat în acest moment că poliţia gândeşte logic, dar nu real. Naratorul face pe
cititor complice la acţiune prin faptul că i-a dezvăluit motivaţia reală: soţii Miga au luat cu ei
casetofonul pentru a-l face cadou fiului lor, Alexandru. Cititorul trăieşte suspansul de câte ori
vine vorba de casetofon. Fie că naratorul notează că Alexandru a introdus caseta, fie că ştafeta
morţii ajunge în familia Brănescu, deoarece Alexandru a pierdut casetofonul la poker. Numai
că soţii Brănescu rătăcesc drumul şi nu îşi pot aminti unde au parcat maşina, unde –fireşte- se
afla şi casetofonul. Miliţia anunţă prin staţia radio că s-a furat autoturismul Fiat 1500 roşu,
apoi vine ştirea senzaţională că înăuntru se află o bombă.
Casetofonul este motivul care leagă firele narative. Un grup de liceeni, Răzvan, Florin,
Cati şi Oana, fac un accident cu maşina furată. Răzvan şi familia rămân îngroziţi când află că
înăuntru casetofonului se afla o bombă. Casetofonul ajunge în casa lui Florin Georgescu,
băiatul dezamăgit de viaţa austeră, care îl sustrage din maşină pe furiş şi tot pe furiş îl pune în
casă. Casetofonul e unicul obiect valoros al lui Florin, deci se hotărăşte să-l ascundă. Ciudat,
gândul la casetofon îl face să plângă, deşi altădată s-ar fi bucurat enorm pentru un asemena
obiect. Doru, frate cu Florin, ia cu el în excursie casetofonul în ascuns, convins fiind că Florin
nu i l-ar împrumuta. Laitmotivul este exprimat de multe ori într-un enunţ formulat de agentul
de poliţie de genul: „În casetofon se află o bombă care poate exploda din secundă în
secundă.‖9
De fiecare dată un incident nedorit de personaje amână apăsarea butonului criminal.
De exemplu, atunci când aviatorul vrea să dea drumul muzicii, tatăl său se loveşte la
genunchi, deci dorinţa iniţială este momentan suprimată în favoarea îngrijirilor medicale ale
domnului Miga. Cititorul oscilează permanent între suspans şi incertitudine, trăind stări
contradictorii care se succed, de la nervozitate la calm, de la tensiune la linişte sufletească, de
la agitaţie la relaxare spontană şi momentană. Stările acestea sunt dictate de fluxul epic
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tensionat când se anunţă pornirea casetofonului, care ar produce o catastrofă şi relaxat, când
se amână tragicul eveniment. Detensionarea se produce brusc şi prin transferul rapid de la
registrul tragic la cel comic, cum ar fi detaliul că Florence gândeşte că soţul ei se ospătează de
Revelion numai pentru a face ziua următoare economie în frigider. La jocul de cărţi,
profesoara Cici vrea să pună muzică.
În text, casetofonul ar fi pentru personajele inocente, care doresc să-l pornească, un
motiv de relaxare, iar pentru lector – o pricină de tensiune, în timp ce naratorul îşi avertizează
cititorul model de pericolul iminent. Comică este şi scena în care soţii Miga, reveniţi după
Revelion de la petrecere în propria locuinţă, trebuie să se legitimeze în faţa poliţiei. „Spre a
produce un text literar ori spre a-l recepta, atât autorul, cât şi receptorul îşi scindează
personalitatea, asumându-şi «roluri» fictive, a căror trăsătură principală e că n-au nimic
comun cu existenţa diurnă, că se definesc prin normele liber consimţite ale participării la o
activitate imaginară.‖10
Când se credea că bomba va ucide doi oameni nevinovaţi, situaţia ameninţătoare se
deplasează asupra altora care nu au nicio legătură cu magazinul Artex sau cu Gogan. În cazul
lecturii poliţiste există un număr mare de variabile, încât trebuie luaţi în calcul şi parametrii
social, psihanalitic, axiologic, psihologic.
Lectorul virtual, înzestrat cu „competenţa literară‖11 şi „competenţa culturală‖ 12 are
„capacitatea de a inventa sensuri complementare, de a stabili legături şi de a produce
inferenţe‖13. El stochează în memorie diferite modele, scheme, opţiuni, argumente, căutând
piste de semnificaţie pentru construcţia sensului. „Superstructurile schematice au caracterul de
organizări secvenţiale tipizate: performanţa primului termen îi anunţă pe următorii, astfel încât
lectura se desfăşoară ca o umplere a «căsuţelor goale»‖. 14
În acest gen de literatură, cititorul construieşte sensul până la un punct culminant, prin
mai multe ipoteze în lanţ, pentru ca în finalul textului să îl descopere şi să verifice logica sa
faţă de cea auctorială sau a agentului de poliţie. Cititorul citeşte rândurile şi dincolo de
rânduri. „Lectura ca dialog‖ 15 presupune ca naratorul să selecteze, să decodifice şi să recodifice sensul textului, să îl interpreteze, argumentând logic acţiunea. Cititorul poate fi în
unele cazuri dezamăgit că s-a aventurat în atribuirea de semnificaţii greşite, gustând,
paradoxal, şi surpriza. Finalul dialogului autor virtual – lector virtual oferă motivaţia din
partea primului la solocitanta întrebare de ce?a partenerului extratextual pe parcursul lecturii
model.
În planul central, dominat de ameninţarea cu moartea din cauza unei bombe se succed
personaje din medii diferite ale capitalei. Ele nu sunt conştiente de pericol, despre care află
de-abia după ce îl depăşesc. Este cazul taximetristei, apoi a soţilor Şerbănică Miga şi
Florence. Pentru salvarea primeia, ceilalţi taximetrişti anunţaţi prin radio încearcă s-o
avertizeze. Locotenentul Azimioară reperează din elicopter Dacia veche a Persidei, reuşesc so oprească, pentru ca să afle că obiectul căutat a intrat în posesia a doi bătrâni.
Fiecare din posesorii temporari ai casetofonului îl consideră obiectul norocos, când de
fapt el reprezintă o ştafetă a morţii. Soţul e de părere să ducă aparatul fiului lor, Alexandru.
Sandy e încântat de casetofon şi doreşte să-l pornească. Îl lasă un timp şi se repede la băutură.
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Vrea apoi să pună caseta cu Elvis, dar e întrerupt de un apel telefonic. Revelionul nu e un
eveniment ferice pentru familia Şerbănescu şi invitaţi. Florence, soacra, leşinată de foame şi
enervată de noră şi de poveştile cotidiene ale invitaţilor, îşi reproşează de ce nu a rămas acasă.
Opiniile despre dans sunt împărţite: pentru Manuela nu are sens să transpire lângă un bărbat
care nu ar fi soţul ei, în timp ce doamna Miga este frivolă. Opinia Manuelei e ridicolă pentru
soacră şi demnă de admiraţie pentru socru. Alexandru iubeşte dansul, care îl destinde,
inconştient de catastrofa ce s-ar produce dacă ar porni casetofonul-cadou: „Alexandru,
dansator pasionat, tăcea şi înghiţea. Acum, aştepta cu ochii la casetofon un singur cuvânt din
partea nevesti-si. Manuela zâmbi condescendent.‖16
În ţăsătura narativă, se revine frecvent la motivul casetofonului, cititorul trăind fiecare
eveniment cu tensiune, laitmotivul având rol de anticipaţie a evenimentului tragic: „- Adu
şampania, Alex, şi pe urmă să dai drumul la casetofon.‖ 17. Suspansul e trăit de cititor cu
siguranţă şi când Doru vrea să dea drumul la casetofon după ce termină colegii de cântat.
În planul anchetei, pentru lector, la fel ca şi pentru agenţii de poliţie orice detaliu
despre Gogan are relevanţă, chiar incursiunea în trecutul personajului evidenţiază firea ursuză
a personajului, motiv pentru care stabilea cu greu o relaţie de amiciţie. Vărul Vintilescu, cel
care scurtă vreme îl ascunde în noaptea de Revelion, nu poate înţelege cum s-a lăsat minţit de
Gogan, cum de i-a acordat toată încrederea, celui care fuge în secret cu maşina sa. Personaj
negativ, nu reuşeşte s-o sugrume pe amantă, iar planul de a dezerta eşuează şi va trebui, ca în
orice roman poliţist să plătească pentru faptele sale abominabile.
„Însă opţiunea pentru o soluţie sau alta, deşi sugerată de text, e decisă de lector
(interpretant)‖18, dar numai până aproape de deznodământ. Discursul e ininteligibil, neclar,
neordonat, confuz pe parcursul lecturii, deşi lectorul trăieşte iluzia non-ambiguităţii, a
comprehensiunii lectorale. Discursul captează şi înfricoşază prin lipsa momentană de răspuns.
Finalul stabileşte ordinea definitivă a evenimentelor, impresionant fiind momentul când
colonelul Olimpiu Dăneţ îşi dă viaţa pentru a salva alte patruzeci de vieţi. Casetofonul
explodează chiar în braţele sale. Epilogul este secvenţa cea mai captivantă, deoarece
motivează evoluţia personajelor după un asemenea eveniment tragic. Ionel Florea este fericit
alături de Emilia, devenită soţie. Coralia Gogan este obsedată de trilul telefonului. Florence
este tot crispată de comportamentul nerafinat al lui Şerbănică Miga. Corina Manea rămâne
aceeaşi persoană libertină, gata să zâmbească domnilor eleganţi ce se interpun în calea sa.
Doru Georgescu preia treburile casnice în locul fratelui său, Florin. Cecilia e invitată de
Manuela să joace poker. Pentru Oana, revelionul cu bombă a rămas memorabil, în timp ce
Cati nu-şi încarcă memoria cu un asemenea incident insignifiant. Lucica Petcu îi trimite cele
necesare lui Răzvan, tot în ascuns. Doamna Dăneţ rămâne marcată de moartea soţului.
Locotenentul Moşoianu îşi imagina ca şi înainte o zână blondă, gândind reverenţios ]n acelaşi
timp la adresa defunctului Dăneţ. Pe scurt, viaţa personajelor reintră în normalitate.
„În ultimă instanţă, lectura e un mod de a fi cu ceilalţi, un «rendez-vous», un apel
captat din nenumăratele care brăzdează eterul, o voinţă de empatie, de smulgere din
egocentrism şi insularitate.‖19
Concluzionând, în lucrarea de faţă am încercat o tratare modernă a textului din
perspectiva teoriei lecturii. După o o clasificare a tipului de text, a tipurilor de lector cerut de
literatura poliţistă („lector real‖ / „lector virtual‖), un rol important îl au competenţele
16
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lectorului („competenţa comunicativă‖, „competenţa lectorală‖, „competenţa literară‖,
„competenţa culturală‖). Consider că laitmotivul „ştafeta‖ îndeplineşte funcţia de captatio
benevolentiae asupra închegării captivante a subiectului. Casetofonul pierdut şi care circulă de
la un individ la altul, de la o familie la alta, fiind liantul unor planuri narative fără nicio
legătură până atunci, devine metaforic o ştafetă a morţii. Lectorul virtual este cel care dă
dovadă de comprehensiune textuală şi este capabil să negocieze sensurile textului, să le recodifice sau să le aproximeze.
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