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Se spune c`, la moartea lui Buddha,
numai [arpele [i pisica, dintre toate
vie]uitoarele p`mântului, nu au v`rsat nici
o lacrim`. Lips` de compasiune sau expresie
a dobândirii supremei în]elepciuni? Greu
de zis, dac` ]inem seama de spectrul
atributelor contradictorii asociat celor dou`
f`pturi [i, mai ales, pisicii. Str`vechile
hierofanii (zei]a egiptean` Bastet era
reprezentat` prin pisic`), dar [i recentele
decript`ri ale genomului, care au f`cut
posibil` cartarea unor trasee evolutive ale
felinelor, unice, în perfec]iunea lor, printre
f`pturile Terrei, penelul lui Hiroshige sau
Chagall, dar [i desenele animate (The
Aristocats, desigur), cinea[ti redutabili (dac`
nu [ti]i cum arat` Chris Marker, e datorit`
faptului c` s-a ascuns mereu de indiscre]iile
presei înd`r`tul fotografiei unei pisici), dar
[i autori de benzi desenate (Garfield sau
Catwoman, pentru cunosc`tori) au g`sit în
ochii cu pupile verticale reflectarea [i sursele
venera]iei religioase, spaimelor, supersti-
]iilor, tainelor lan]ului trofic [i, mai cu seam`,
crezurilor artistice. Dintre toate artele, lite-
ratura s-a apropiat constant [i pe c`i inedite,
uneori cu oroare, de cele mai multe ori cu
respectuoas` tandre]e, de aceste stranii
creaturi despre care Hemingway a spus c`
"realizeaz` f`r` cazn` ceea ce nou`,
oamenilor, ne este refuzat: a trece prin via]`
f`r` zgomot". Superba carte a lui {erban
Foar]` e un elogiu adus deopotriv` pisicii
[i celor care au [tiut, fiecare în felul s`u,
s`-i descifreze toanele, s`-i asculte torsul,
s`-i aprecieze personalitatea ori, pur [i
simplu, s`-i mângâie spinarea arcuit`.

Mic tratat de pisicologie îi va p`rea
cititorului superficial drept o antologie de
texte literare (poezii, aforisme, fragmente
din proze, jurnale [i scrisori celebre) despre
pisici. Traducerile excep]ionale (majoritatea
îi apar]in lui {erban Foar]` [i poart` amprenta
stilului s`u inconfundabil), grafica volumului
[i selec]ia autorilor ar fi suficiente pentru
a testa cu succes calitatea acestor "Buc`]i
feline în felii", îns` adev`rata magie a c`r]ii
provine din alt` surs`, ocultat` cu rafinament
de {erban Foar]`. În calitate de traduc`tor
[i editor al unui florilegiu, autorul are mai
degrab` atitudinea unui galant maestru de
ceremonii. El ne conduce pas cu pas într-o
lume felin`, unde p`trundem, deloc întâm-
pl`tor, dup` cum voi încerca s` demonstrez,
odat` cu motanul din imagina]ia lui Charles
Baudelaire, [i din care ie[im respectând
indica]iile pisicii din Cheshire. În calitate
de poet, autorul tratatului ne dezv`luie un
fascinant agôn literar, în care se include [i
pe sine. Cu alte cuvinte, asist`m la o
competi]ie poetic` pe o tem` dat`, a c`rei
reu[it` nu ]ine atât de procesul de strângere
laolalt` a textelor, cât de exuberan]a stilistic`
[i de anvergura imagina]iei. De mai multe
ori, {erban Foar]` intervine cu explica]ii
sub form` de note. Multe dintre aceste note
sunt gândite contrapunctic. Ele completeaz`
astfel, printr-un efect de contrast, textele
citite într-un moment precis [i ne atrag aten]ia
asupra structurii muzicale (dar [i hiper-
textuale) a întregii c`r]i.

Baudelaire deschide, cum era îndrept`]it,
catalogul pisicesc [i se strecoar` destul de
des printre ceilal]i adoratori ai f`pturii cu
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ochi "de-agat` [i metale". Les fleurs du mal
cuprinde un faimos ciclu, Les chats, care a
atras aten]ia structurali[tilor [i continu` s`-i
fascineze pe filosofi [i pe teoreticienii literari
datorit` perspectivismului cu totul aparte:
nu pisica este acum obiectul privirii umane,
ci omul (mai precis, poetul) devine obiect
al privirii feline. "Când ochii mei spre-aceast`
drag`/F`ptur`, ca, de un magnet,/Atra[i
se-ntorc [i, tot mai net,/Scruteaz` sinea mea
întreag`,/V`d cu uimire de copil/O flam`
care-i arde-n, pale,/Pupilele-i, ca vii opale,/
Ce m` contempl` imobil". Pisicile lui
Baudelaire sunt un sofisticat ecou al
observa]iei lui Michel de Montaigne: "Când
m` ]in de [otii cu pisica, cine [tie dac` n-o
amuz eu pe ea, mai degrab` decât altminteri".
Pentru {erban Foar]`, confruntarea cu poetul
francez presupune gra]ia de a-i transpune
versurile în limba român`, aten]ia concentrat`
asupra detaliului senzual [i grija de a p`stra
intact` expresivitatea unui geniu care a ridicat
la rang de estetic` pur` tot ce a atins, de la
cadavre în putrefac]ie la amorul lesbian. Mai
întâi, un fragment din Le Chat: "Lorsque
mes doigts caressent à loisir/Ta tête et ton
dos élastique,/Et que ma main s'enivre du
plaisir/De palper ton corps électrique,/Je vois
ma femme en esprit. Son regard,/
Comme le tien, aimable bête/Profond et
froid, coupe et fend comme un dard,/Et, des
pieds jusques à la tête,/Un air subtil, un
dangereux parfum/Nagent autour de son
corps brun." Spre deosebire de versiunea
lui C.D. Zeletin, versiunea din Tratat e mai
energic` [i mai îndr`znea]`, a[adar, mai
aproape de nuan]ele stridente ale originalului:
"Pe când te-alint cu degete de orb,/D`-i voie

mâinii,-atât cât cere,/Ca, mângâind electricul
t`u corp,/S` mi se-mbete de pl`cere./Îmi
v`d în gând iubita. Ochii s`i,/Ca [i ai t`i,
superb` fiar`,/Adânci [i duri, împr`[tie reci
v`p`i,/Iar sub m`nu[a,-i sim]i o ghear`,/În
timp ce carnea-i smead`, o sim]i cum/Eman`
un mortal parfum".

Aproape fiecare poezie, aforism sau
fragment de proz` ar merita un studiu separat,
întrucât ele con]in percep]ii fascinante [i
descrieri foarte diferite ale pisicii. De pild`,
aspectul exterior, suple]ea, gra]ia,
sprinteneala, dar [i reac]iile crude sau toanele
feminine îi inspir` pe Verlaine, Hugo,
Apollinaire, Creang`, Gautier, Marot.
Personalitatea puternic`, independen]a,
mândria t`cut` stârnesc admira]ia lui
Cocteau, Twain, Kathy Young, Tasso,
Neruda, în vreme ce alúra aristocratic`,
în]elepciunea din alt` lume [i calit`]ile de
muz` demonic` sunt obiectul unei venera]ii
cvasireligioase la Goethe, Sei {ônagon, Gellu
Naum, Borges, Yeats, Swinburne, Rilke,
Wilde [i, într-o oarecare m`sur`, la T.S.
Eliot, care caut` zadarnic numele de tain`
al pisicii. Parabolele sumbre despre moartea
în ghearele [i col]ii ca ni[te pumnale sunt
specialitatea lui da Vinci [i Kafka, iar
pl`smuirile feline ale imagina]iei
("Siamezra", "mâ]umâ]u", "pisicu]ul de
Cheshire", "Pfisica lui Erwin Schrödinger")
se dezl`n]uie odat` cu inventivitatea
lingvistic` f`r` limite a lui Edward Lear,
Lewis Carroll [i {erban Foar]`. Deoarece
nu-mi plac câinii defel, am savurat Precepte
taoiste de Henry Beard [i Opiniile filozofice
ale unui pisic de Hippolyte Taine. Citez cu
voluptate din ultima: "Câinele e o

fiar`-ntr-atâta de diform`, cu un caracter
a[a haotic, încât a fost considerat, dintot-
deauna, drept un monstru, alc`tuit contrar
oric`rei reguli. “…‘ Când frumuse]ea const`
unanim în suple]e, gra]ie [i pruden]`, cum
s` admi]i ca cineva s` fie mereu feroce,
zgomotos, nebun, s`rindu-le oamenilor drept
în bot [i ahtiat de bruftuieli [i de scatoalce?"

Cu Mic tratat de pisicologie {erban
Foar]` reu[e[te s` ob]in` acea rar`
îngem`nare între literatura de calitate [i
lectura reconfortant` a unui volum cu o tem`
aparent frivol`. Dup` ce închizi cartea, chiar
î]i vine s` crezi c` un Motan înc`l]at te poate
face rege, îns` numai dac` [i tu îl tratezi
cu tot respectul cuvenit.

FILOSOFIA PENTRU  EXCENTRICI
Înc` de la primul paragraf

al c`r]ii sale, Ciprian V`lcan de-
nun]` statutul bizar ce i se atribuie
azi filosofiei. Mult prea interesat`
de conceptualiz`ri pentru a o nu-
mi literatur`, dar nu suficient de
"obiectiv`" pentru a accede la
rangul de [tiin]` exact`, filosofia
a devenit fiica vitreg` a studiilor
umaniste, abandonat` la chere-
mul unor medii academice preo-
cupate exclusiv de conservarea
unei logici sterpe capabile doar
s` feti[izeze concepte deja stafi-
dite [i de posibilitatea unei bun`-
st`ri sociale în care nimeni s`
nu se simt` ofensat de prea mult` cugetare. Asupra acestui regres
al iubirii de în]elepciune spre iubirea de locuri comune a atras
aten]ia, cu mai multe decenii în urm`, [i Iris Murdoch, când folosea
no]iunea de "dryness".

Pe urmele gânditorilor care-i sunt dragi (Nietzsche, Macedonio
Fernández, Cioran, Sloterdijk), Ciprian V`lcan pledeaz` conving`tor
pentru necesitatea redescoperirii volupt`]ii de a gândi periculos [i
pentru o abordare cât mai imaginativ` a problemelor filosofiei, capabil`
s` înfrunte prejudecata potrivit c`reia a fi creativ înseamn` s` sacrifici
ra]ionamentul riguros de dragul metaforei. Distinc]ia filosofi majori/
filosofi excentrici pare a sta la baza întregului demers. Într-o lume
în care tot mai pu]ini sunt preocupa]i de filosofare [i tot mai mul]i
de filosofeal`, Ciprian V`lcan spune r`spicat cum trebuie ap`rat`
gândirea vie în fa]a mediocrit`]ii. {i foarte bine face.
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Ciprian V`lcan, Filosofia pe în]elesul centaurilor, Filosofia pe în]elesul centaurilor, Filosofia pe în]elesul centaurilor, Filosofia pe în]elesul centaurilor, Filosofia pe în]elesul centaurilor, Editura Napoca
Star, Cluj-Napoca, 2008

C~L~TORIE PE T~RÂMUL UMBRELOR
Lucr`rile lui Victor Ieronim

Stoichi]` se adreseaz` unui public
educat, elitist chiar. Sunt dense, eru-
dite, pline de intui]ii sclipitoare [i
analogii nea[teptate, care te surprind
prin varietatea lor. Pasiunea pentru
arte, argumentul filosofic [i grija
pentru stil sunt perfect echilibrate.
Odat` ce ai citit un volum al isto-
ricului de art` de la Universitatea
din Fribourg, prive[ti cu al]i ochi
un tablou de Van Eyck, o tu[` im-
presionist`, femeile cu barb` ale
lui Goya ori o serigrafie Pop Art.

Scurt` istorie a umbrei por-
ne[te de la premisa c` reprezenta-
rea artistic` occidental` "s-a n`scut atunci când umbra omului a
fost pentru întâia oar` circumscris` de linii". Stoichi]` al`tur`
mitul originii picturii, prezent la Pliniu cel B`trân, mitului pla-
tonician al cunoa[terii (Mitul pe[terii), pentru a sublinia faptul
c` ambele sunt construite în jurul aceluia[i motiv: proiec]ia umbrei.
Demersul care urmeaz` este de-a dreptul magic. Autorul parcurge
perioadele reprezentative din istoria artei cu aten]ia mereu con-
centrat` asupra a ceea ce un observator cu privirea needucat` nu
poate vedea. Iconografia egiptean`, vasele grece[ti, gravurile
medievale, frescele renascentiste, mae[trii flamanzi, dar [i Van
Gogh, Picasso, Duchamp, De Chirico [i Warhol sunt studia]i nu
atât în lumin`, cât în absen]a ei. Desenele animate, benzile desenate
[i cinema-ul expresionist german întregesc cu umbrele lor miza
acestei splendide c`r]i.
_________________

Victor Ieronim Stoichi]`, Scurt` istorie a umbreiScurt` istorie a umbreiScurt` istorie a umbreiScurt` istorie a umbreiScurt` istorie a umbrei, traducere
din englez` de Delia R`zdolescu, Editura Humanitas, Bucure[ti,
2008


