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Philippe Sollers se în[al` în Teoria
Excep]iilor (carte altminteri minunat`): nu,
avangardistul veacului al XVII-lea nu-i
neap`rat Pascal, iar a[a-zisul lui "calcula-
tor", cu care s` "trateze chestiunea
religioas`", s` "rezume Vechiul Testament
[i Noul Testament, în formul`rile cele mai
scurte cu putin]`, de parc` ar fi vrut s` extrag`
refularea cu pricina [i s`-i analizeze logica",
în nici un caz nu-l va fi conceput ("apucat
de dorin]a de-a rândui totul într-o ra]ionalitate
speculativ`") tocmai cu partea a doua a
Cuget`rilor!

Ne vine s` protest`m: înalt` confuzie!
Avangardistul veacului al XVII-lea – cel
care cu adev`rat a înf`ptuit toate cele de
mai sus [i ceva pe deasupra – este Baruch
de Spinoza, în al s`u Tratat teologico-politic,
unde, cu propria-i ra]iune speculativ`, a f`cut
tabula rasa din [i fiat lux peste toate misterele
[i tenebrele sfintelor religii iudaic` [i
cre[tin`!

Îmi men]in declara]ia: omul cel mai liber
din veacul al XVII-lea e el, Spinoza, "evreu"
pentru evrei [i evreu la p`trat pentru cre[tini!
Sefard, n`scut în 1632 la Amsterdam,
excomunicat în 1656, refuzând "cre[tinismul
precum o f`cuse [i cu iudaismul" [i
nedatorându-[i "ruptura decât sie[i" (Gilles
Deleuze, în cartea sa capital` Spinoza –
Filosofie practic`).

Portrete paralele: pe când Spinoza, dup`
ce sc`pase de o tentativ` de asasinat, va
p`stra mantaua g`urit` de cu]it, "ca s`-i
r`mân` treaz în minte c` gândirea nu-i
întotdeauna drag` oamenilor" (ibid.), Pas-
cal va purta toat` via]a, ca un profet, cusut`
în c`ptu[eal` (mutând-o ori de câte ori î[i
va primeni surtucul), o fil` mistic` foarte,
cu cuvintele: "FLACÃRÃ, Dumnezeu al lui
Avram, Dumnezeu al lui Isac, Dumnezeu
al lui Iacob, iar nu al filosofilor [i al
înv`]a]ilor “…‘ Dumnezeu al lui Iisus Cristos
“…‘ P`rinte drept, lumea nu te-a cunoscut,
ci eu te-am cunoscut. Bucurie, bucurie,
bucurie, lacrimi de bucurie". Pascal ]inte[te
o "apologie a religiei cre[tine" (a credin]ei,
deci, întemeiat` pe e[ecul filosofiei), în
vreme ce Spinoza chiar a[terne pe hârtie o
Apologie întru justificarea ie[irii mele din
Sinagog` (prin urmare a intr`rii sale în
"libertatea de a filosofa").

Spinoza va fi consacrat scrierii TTP-
ului ani întregi din scurta-i via]`, toat` [tiin]a
sa într-ale ebraicii (e autorul unui Breviar
de gramatic` ebraic`, r`mas neterminat),
tot geniul s`u filosofic [i "substan]a" sa de
om liber.

Putem spune c`, fiind un mare f`uritor
de lentile de telescop, [i-o va fi [lefuit de
minune pe a sa proprie, cu care îl va fi v`zut
în Scriptur` pe Rege, ori chiar pe Dumnezeu
gol; c`-l va fi ar`tat cu degetul, dar c` nimeni
n-a râs, toat` lumea (teologii de toate soiurile:
evrei, calvini[ti, catolici, luterani; pân` [i
cartezienii, pân` [i prietenii) învinuindu-l
în gura mare de sacrilegiu, de lèse-Tat`,
de lèse-Fiu... Va fi demonstrat c` "Scriptura
trebuie explicat` prin Scriptura îns`[i" (în
Scrisoarea 76, c`tre Albert Burgh, june
cartezian convertit la catolicismul roman,
îi reaminte[te acest adev`r, c`utând în van
s`-i readuc` mintea la cap, de[i f`r`
pedanterie: "Nu pretind c` eu am g`sit cea
mai bun` filosofie, [tiu doar c` aceea pe
care o pricep e adev`rat`").

Nici o alt` oper` de demistificare (a[
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spune chiar de desacralizare) a Bibliei care
s` se m`soare cu TTP-ul – carte pururi
actual` – n-a mai fost pân` azi cutezat`.
Publicat în 1670, în latin`, f`r` numele
autorului [i într-o fals` edi]ie german`, acesta
va fi numaidecât contestat, apoi condamnat
în 1674, al`turi de Filosofia t`lm`citoare a
Sfintei Scripturi a prietenului s`u Ludowijk
Meyer [i de Leviatan-ul lui Hobbes, de c`tre
Curtea Suprem` a Olandei (s` reamintim
c` Etica nu-i va apare decât postum). În
Spania, rugurile Inchizi]iei înc` mai
fumegau; la numai câteva luni dup` moartea
lui Spinoza, c`r]ile îi vor fi denun]ate acesteia
de c`tre un "prieten", iluminatul Niels
Stensen, zis Stenon, [i el convertit la
catolicismul roman, devenind chiar preot.

Cum a izbutit oare Spinoza s` scape
de temni]`, a[a h`r]uit cum era de toate
taberele, [i mai cu seam` de pastori?
Pesemne gra]ie simpatiei pentru Partidul
Republican al lui Jan de Witt, Mare
Pensionar “pre[edintele adun`rii reprezen-
tan]ilor celor [apte provincii‘ al statului
olandez între 1653-1672, când (dup` inva-
darea ]`rilor de Jos de c`tre trupele lui
Ludovic al XIV-lea) a fost închis, împreun`
cu fratele s`u Cornelius, sub învinuirea de-a
fi cedat Fran]ei Republica: b`nuial` f`r`
temei, fire[te, [i totu[i, abia elibera]i, au
fost amândoi m`cel`ri]i în strad` de o band`
de pro-orangi[ti. Se [tie impulsul lui Spinoza,
care (uitând de deviza Caute a propriului
s`u sigiliu, dar din fericire renun]ând pân`
la urm`) a vrut s` ias` ca s` lipeasc` un
afi[ mare cu cuvintele: Ultimi barbarorum
("Ultimii barbari").

Spinoza, muzic` înv`luitoare a gândirii
libere, Vivaldi al filosofiei. Fire[te, muzica
n-ar putea defel s` justifice (precum "Bach
cre[tinismul": alt` glum` de-a lui Sollers)
nici religia, nici filosofia, nici orice altceva:
rolul ei nu-i acesta, ea aflându-[i justificarea
în propria-i natur` (ar fi putut spune Spinoza);
în schimb, cred c` Vivaldi, "Popa cel Ro[u"
r`spopit, [i Spinoza, "Ovreiul din Voorburg"
cel excomunicat, se pot justifica reciproc;
doi cânt`re]i, fiecare cu pupitrul [i cu
instrumentele lui, interpretând partituri unde
r`sun` voio[ia Eternit`]ii, Eternitatea
voioas`.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
S` arunc`m (întru justificarea

afirma]iilor de la începutul comentariului
meu) o scurt` privire peste cele dou` ope-
re: partea a doua a Cuget`rilor [i TTP-ul.

Se cunoa[te pretinsa ([i cu atât mai
machiavelica) "tolerare" în sânul comunit`]ii
cre[tine a prezen]ei evreilor exclusiv ca
"sperietori" [i cobai ai vastului laborator
de evanghelizare. Astfel, pentru Sf. Augustin,
ei ar juca rolul de "martori ai adev`rului"
(testes veritatis), cei ai mor]ii [i ai învierii
lui Iisus. Pe când Bula papei Inocen]iu al
III-lea parc` îi ia vorba din gur` susnumitului:

Astfel evreii, împotriva c`rora strig`
sângele lui Iisus Cristos, de[i nu trebuie s`
fie uci[i, pentru ca poporul cre[tin s` nu
uite de legea divin`, se cuvine s` r`mân`
r`t`citori pe p`mânt “…‘.

Atins la rându-i de aripa harului
augustinian, Pascal le justific`, dup` o logic`
dialectic`, damnarea, iar nu genocidul:

Dac` to]i evreii ar fi fost converti]i de
Iisus Cristos, n-am mai avea decât martori
îndoielnici. Iar dac` ar fi fost extermina]i,
n-am mai avea deloc.

Asupra acestui punct – una din culmile
delirului teologic cre[tin, [i deci pascalian
–, Spinoza n-are nimic de declarat: totul e
limpede!

De[i Pascal are luciditatea de-a
recunoa[te c` în profe]ii nu exist` nici o
dovad` veritabil` în privin]a lui Iisus:

Dovezile pe care Iisus Cristos [i
Apostolii le iau din Scriptur` nu sunt o
demonstra]ie, c`ci ei spun doar c` Moise a
spus c` va veni un profet, dar prin aceasta
nu dovedesc c` este vorba chiar de acela,
ceea ce era tocmai miezul chestiunii.

– [i de[i recunoa[te drept unic` "dovad`"
miracolele ("Deci întreaga chez`[ie se
sprijin` pe miracole"), o face doar ca s` pice
[i mai r`u într-însele, din toat` inima, ce-
[i are "ses raisons que la raison ne connaît
point"...

La capitolul miracole, Spinoza are multe
de spus dinspre partea Vechiului [i a Noului
Testament, în spe]` pentru a da de-n]eles
c` "ucazurile [i poruncile lui Dumnezeu nu
sunt în realitate decât rânduiala Naturii":

“…‘ când Scriptura spune c` lucrul
cutare ori cutare s-a întâmplat din voia lui
Dumnezeu, nu trebuie s` în]elegem prin
aceasta decât c` s-a întâmplat dup` legile
[i rânduiala Naturii, [i nicidecum, dup`
crezul celor de rând, c` Natura [i-a încetat
pentru o vreme ac]iunea ori c` rânduiala
sa a fost curmat`.

Spre exemplificare:
În capitolul IX, versetul 13 din Genez`,

Dumnezeu îi spune lui Noe c` va face s`
se iveasc` un curcubeu dintre nouri; or
aceast` ac]iune a lui Dumnezeu se confund`
cu refrac]ia [i reflec]ia razelor soarelui,
suferite de razele înse[i în pic`turile de ap`.

(S` reamintim c` Spinoza a scris un
Tratat despre curcubeu...)

"În Psalmul CXLVII, versetul 18,
ac]iunea fireasc` a unui vânt cald ce tope[te
promoroaca [i neaua e numit` Cuvântul lui
Dumnezeu."

{i:
Tot astfel, Evanghelia dup` Ioan (cap.

IX) red` anumite împrejur`ri “s.m.‘ de care
Cristos s-a slujit pentru a-l lecui pe orb, [i
mai afl`m în Scriptur` multe alte pasaje
asem`n`toare, ar`tând cu toatele îndeajuns
c` miracolele au nevoie de altceva decât
de porunca absolut`, cum se spune, a lui
Dumnezeu. Trebuie a[adar s` credem c`,
de[i împrejur`rile [i cauzele fire[ti ale
evenimentelor miraculoase nu sunt redate
întotdeauna, nici toate, ele n-au lipsit
niciodat` “s.m.‘.

{i înc`:
Dac` Scriptura ar povesti pr`bu[irea

unui stat a[a cum o fac istoricii politici, asta
n-ar tulbura câtu[i de pu]in gloata; efectul
“J.-P. Osier spune c` adev`rata originalitate
a TTP-ului st` în considerarea religiei ca
un efect – n.m., apud Deleuze‘ este,
dimpotriv`, foarte mare când ceea ce s-a
întâmplat e zugr`vit cu un condei poetic [i
raportat la Dumnezeu “…‘.

Asupra spinoasei chestiuni a
teandrismului – Iisus ca "Dumnezeu întrupat
într-o form` omeneasc`" –, Spinoza îi scrie
(Scrisoarea 73, 1675) lui Henry Oldenburg,
[i el scandalizat de TTP [i de Etic`: "“…‘
ca s`-]i spun cinstit, fraza asta îmi pare
complet absurd`: e ca [i cum cineva mi-ar
spune c` un cerc [i-a însu[it natura unui
p`trat!".

Ironizeaz` din bel[ug antropocentrismul,
antropoteismul iudeo-cre[tin: "Din acest
unghi, oricine va putea s`-l d`ruiasc` pe
Dumnezeu cu propriile-i daruri [i s` se fac`
seam`nul lui Dumnezeu."

Ba, înc` [i mai comic (Scrisoarea 56,
c`tre Boxel; fraze reluate, aproape cuvânt
cu cuvânt, de Montesquieu în surâz`toarele,
profundele-i Scrisori Persane):

Faptul nu m` mir`, întrucât cred c` tot
astfel un triunghi ar spune – cel pu]in dac`
ar avea darul vorbirii! – c` Dumnezeu e cu
osebire triunghiular! Iar un cerc, c` natura
divin` e cu osebire circular`!

Concluzia, limpede ca lumina zilei: "Tot
ce este contrariu Naturii este, într-adev`r,
contrariu Ra]iunii; iar ceea ce este contrariu
Ra]iunii este absurd [i prin urmare trebuie
respins" (TTP).

Dar, afirm` Spinoza, îns`[i Scriptura
– s` ne reamintim de "temelia TTP-ului,
adic` faptul c` Scriptura trebuie explicat`
numai prin Scriptur`" (Scrisoarea 76, c`tre
Burgh) – ar demonstra, în anumite pasaje,
c` (TTP):

“…‘ Natura în general p`streaz` o
rânduial` fix` [i neschimbat`, de pild` în
Psalmul CXLVIII, versetul 6, [i în Ieremia
(cap. XXXI, vs. 35, 36). Pân` [i Filosoful,
în Ecleziastul s`u (cap. I, v. 10), ne înva]`
foarte limpede c` nimic nou nu se întâmpl`
în Natur`, iar în versetele 11,12 l`mure[te
aceast` sentin]` ad`ugând c`, la drept
vorbind, uneori se mai întâmpl` [i câte ceva
ce pare nou, dar c` aceast` noutate nu-i
aievea, deoarece acela[i lucru s-a petrecut
în veacurile dinainte, a c`ror amintire s-a
pierdut pe de-a-ntregul “…‘.

Continuare \n pagina 15

LE COEUR DE LA RAISON VS. LES RAISONS DU COEUR



orizont

15 www.revistaorizont.ro
UNIVERSunivers

SPINOZA – UN VIVALDI…
Urmare din pagina 14

{i înc`, în chip de concluzie:
Toate acestea v`desc cât se poate de limpede c` “…‘ legile Naturii sunt des`vâr[ite [i

rodnice, pân` într-atâta încât nu mai sufer` nici o ad`ugire ori [tirbire, [i, în fine, c` miracolele
nu par a fi ceva nou decât din pricina ne[tiin]ei oamenilor.

Pe când Spinoza se bate la por]ile Ra]iunii [i ale Naturii (ori invers) pentru ca sminteala
supersti]iilor s` nu poat` trece de ele, Pascal î[i a[terne pe hârtie "Rug`ciunea spre a-i cere
lui Dumnezeu o bun` folosin]` a bolilor":

Nu cer s` fiu scutit de dureri; c`ci aceasta este r`splata sfin]ilor; ci cer s` nu fiu l`sat
prad` durerilor naturii f`r` mângâierea Duhului T`u; c`ci acesta este blestemul evreilor [i
al p`gânilor “s.m.‘.

Pascal [i Spinoza sunt amândoi ni[te savan]i str`luci]i, matematicieni, mari gânditori,
dar, în vreme ce gândirea lui Pascal pica în numitul impas teologic, Spinoza î[i p`stra întreag`
ra]iunea pentru a demonstra (perfect`, de[i paradoxal` demonstra]ie, c`ci filosofic argumentat`!)
c` teologia [i filosofia n-ar trebui s` aib` nimic de împ`r]it.

Ca s`-i facem dreptate lui Pascal, se cuvine, totu[i, spus c` dincolo de impasul pomenit
– s` zicem dinspre partea "filosofiei practice", a vie]ii înse[i – el [i-a p`strat întreag` ra]iunea
[i inima, ar`tându-se un mare umanist, lansând la Paris, împreun` cu ducele de Roannez,
"afacerea ™Êtr`surilor de cinci paraleÊ¤" (str`moa[a omnibuzului), v`rsând s`racilor partea
lui de beneficiu ca asociat la aceast` întreprindere, l`sându-[i apoi, cu limb` de moarte, casa
unei familii nevoia[e.

*  *  *
Printre spinozi[tii înd`tina]i, Deleuze îi pune pe:
“…‘ Hölderlin, Kleist, Nietzsche, pentru c` gândesc în termeni de viteze [i încetineli,

catatonii încremenite [i mi[c`ri accelerate, elemente neformate, afecte nesubiectivizate.
S`-l ascult`m deci pe Nietzsche (scrisoare c`tre Overbeck, 30 iulie 1881): "sunt uimit,

încântat... nu-l cuno[team mai deloc pe Spinoza; dac` dintr-o dat` am sim]it nevoia de el,
e urmarea unui act instinctiv". Nietzsche îi datoreaz` (aproape) totul. Dovad`, al s`u Zaratustra:
"Cine este balaurul pe care spiritul nu mai vrea s`-l cheme nici st`pân, nici zeu? ™ÊE[ti
datorÊ¤, iat` numele marelui balaur.ÊCi spiritul leului gr`ie[te: ™Vreau¤"; [i înc`: "Devino
cel care e[ti!".

O ultim` întrebare s-ar putea îns` pune (ori impune): Spinoza era oare un panteist sau
un ateist, ori amândou` deopotriv`? Greu de ales, [i nici m`car necesar; dar cel mai probabil
e c` r`mâne filosoful prin excelen]` al imanen]ei, al imanen]ei eternit`]ii, ca s` zic a[a;
înrudit cu unii presocratici, ca Empedocle ori Democrit, dar [i Heraclit, Zenon, precum [i
cu Epicur, Lucre]iu (ultimii doi pomeni]i cu admira]ie, al`turi de Democrit, în Scrisoarea
56).

Iar ceea ce-i sigur e c` (f`r` [tirea lui) se afla pe aceea[i lungime de und` cu taoismul,
mai precis cu Cartea prefacerilor infinite, Y King; mai ales prin marea descoperire a Eticii
(pus` în eviden]` de acela[i Deleuze), adic` "no]iunile comune":

No]iunile comune sunt o Art`, cea a Eticii înse[i: aranjarea întâlnirilor prielnice, echilibrarea
raporturilor tr`ite, f`urirea puterilor, experimentarea.

{i:
Etica lui Spinoza n-are nimic de-a face cu morala, el o concepe ca pe o etologie, deci

ca pe un echilibru între viteze [i încetineli, între capacit`]ile de-a afecta [i de-a fi afectat pe
acest plan al imanen]ei. Iat` de ce Spinoza scoate adev`rate strig`te de alarm`: nu [ti]i de
ce sunte]i în stare, în bine ori în r`u, nu [ti]i dinainte ce poate face un trup ori un suflet la
cutare întâlnire, în cutare înl`n]uire, în cutare combina]ie.

Iar Y King-ul chiar asta este...
Spinoza e deci gândirea liber`, infinit` – iar nu liberul arbitru, care n-ar fi decât opusul

libert`]ii: "libertatea n-o plasez într-un ucaz liber, ci într-o necesitate liber`" (Scrisoarea 58)
– adic` necesitatea în]eleas`, în]elegerea propriei naturi [i acceptarea ei de bun`voie; ceea
ce ne confirm` [i Montaigne: "a [ti s` te bucuri cinstit de tine însu]i"...

S` încheiem (cum se [i cuvenea) invocând, în cinstea lui Spinoza, "Cântul de be]ie" din
Zarathustra: "™ÊAsta a fost – via]a? ¤ Iat` ce vreau s`-i spun mor]ii. ™ÊEi bine, haidem! înc`
o dat`!Ê¤".

Martie 2010.
_________________________________________________
* Baruch de SPINOZA, Traité théologico-politique, traduction et notes de Charles Appuhn,

GF Flammarion, 1998, Paris; Correspondance, présentation et traduction par Maxime Rovere,
GF Flammarion, 2010, Paris.

* Blaise PASCAL, Pensées II, Éditions Gallimard Folio, 1977, Paris.

Traducerea celui mai recent roman al
lui Paul Auster în limba român` la nici patru
luni dup` lansarea originalului a reprezentat
un inspirat cadou literar al începutului de
an 2010. Performan]a e cu atât mai
remarcabil` cu cât scriitorul american [i-a
obi[nuit admiratorii cu o frecven]` a
apari]iilor în ton cu epoca vitezei [i a celor
cincisprezece minute de celebritate. În cazul
lui Auster, a[tept`rile dep`[esc limitele unei
notoriet`]i pasagere: un sfert de veac de
activitate l-a plasat în vârful ierahiei "numelor
grele". Înv`luit` în misterul devenit marc`,
fiecare nou` scriere are menirea de a-l
men]ine în competi]ia acerb` de pe pia]a
literar`. Dac` o parte a criticii [i publicului
i-a perceput c`r]ile ultimului deceniu drept
varia]iuni pe tem` dat`, cea mai recent`
r`spunde printr-o demonstra]ie de for]`:
Invizibil va r`mâne f`r` îndoial` un titlu
de referin]`. Departe de a fi prizonierul
propriilor experimente, plafonat sau epuizat,
scriitorul confirm` ceea ce Un om în
întuneric anticipa: intrarea într-o nou` etap`.

F`r` a produce disloc`ri abrupte ale
tipului de construc]ie narativ` ce poart`
inconfundabila semn`tur`, tranzi]ia este,
totu[i, cert`. Manevrându-[i cu lejeritate
alter-ego-urile fic]ionale, jucându-se cu
oglinzi textuale ce multiplic` perspective
[i posibilit`]i, un Auster matur(izat), r`bd`tor,
reu[e[te s` pun` în pagin` un roman al
form`rii complete. Protagonist: Adam
Walker, student la Columbia în 1967, r`pus
de leucemie patruzeci de ani mai târziu. Cu
pasiuni, secrete, vinov`]ii, e[ecuri, existen]a
derulat` între cele dou` momente-cheie st`
în centrul unui palpitant studiu de caz. În
2008, o (re)aduce în prim plan James Free-
man, scriitor cunoscut, fost coleg de facultate
al lui Adam [i depozitar al confesiunilor
lui literare. Totul porne[te de la manuscrisul
autobiografic pe care muribundul i-l supune
aten]iei, cerându-i sfatul. Cadrul profesional
odat` asigurat, fragmente autentice ale unei
vie]i în dezordine se revars` cople[itor,
deconcertant pentru cel c`ruia îi revine
delicata misiune de a le organiza [i face
publice. Auster coordoneaz` procesul cu
precizia unui p`pu[ar abil, dar deloc
indiferent la evolu]ia marionetelor sale.

Între impecabilul control narativ [i
interesul tot mai pronun]at pentru resorturile
de fine]e ale naturii umane, cartea cre[te.
Invizibil î[i captiveaz` cititorul, iar acest
lucru nu se datoreaz` exclusiv elaboratelor
tehnici de între]inere a suspansului [i
altern`rii vocilor ce refac por]iuni ale
sinuosului traseu individual. Povestea ca
atare, personajul în sine au o substan]` rar
întâlnit` la mai tân`rul Auster. În[iruire de
secven]e irepetabile, via]a e mai mult decât
jocul unui demiurg genial; autorul însu[i
renun]` la ermetism [i deta[are ca formule
preferate. Emo]ia î[i face loc în textul care
o invoc`; Adam Walker, iubitor de poezie
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[i frumos, e supus unor experien]e [i
provoc`ri inedite. Dimensiunile ini]ierii
romantice surprind: de la rafinatul mentor
spiritual transformat în uciga[ (de care-l leag`
trecutul [i o femme fatale) pân` la ingenua
Cécile (care-l iube[te f`r` speran]`),
personaje secundare memorabile dezv`luie
o multitudine de fa]ete ale afec]iunii sau
indiferen]ei. Inavuabila leg`tur` dintre frate
[i sor` duce intensitatea la cote maxime,
obligându-l pe Freeman la aproprierea,
editarea [i prezentarea manuscrisului drept
amestec de fapt [i inven]ie.

Ritmul în care Adam (nu întâmpl`tor
Walker) î[i str`bate existen]a [i cel (sincopat)
în care ea se dezv`luie diverselor tipuri de
spectatori creeaz` senza]ia de urgen]`. Auto-
rului [i cititorului, deopotriv`, le pas`. Perso-
najele nu mai par simpli pioni, pierdu]i prin-
tre elementele de butaforie ale unui peisaj
mental; povestea iese din tiparul unui me[te-
[ugit joc pe computer. Favorizând arta con-
struc]iei, Auster nu renun]` la [tiin]a care
l-a consacrat: asamblarea puzzle-ului din
versiuni. Intempestiva adresare la persoana
întâi din primul capitol al memoriilor lui Adam
e înlocuit`, spre final, cu însemn`ri la persoana
a treia. Ie[it` din comun e întreaga sec]iune
la persoana a doua: dialog interior, analiz`
de sine, examinare a episoadelor prea intense
pentru a permite distan]area, obiectivarea,
integrarea într-un epic liniar, al asum`rii.
Acestor variante ale discursului confesiv li
se adaug` m`rturii indirecte, venite din alte
zone ale intimit`]ii: scrisori, jurnale, însemn`ri,
conversa]ii private. Ingeniozitatea îmbin`rii
d` impresia de naturale]e, adeverind
avertismentul lui Clancy Martin: "romanul
ar putea fi citit superficial pentru c` e o
asemenea pl`cere s`-l cite[ti"1!
________________

1 Love Crimes. New York Times, 12
noiembrie 2009, http://www.nytimes.com/
2009/11 /15 /books / rev iew/Mar t in -
t.html?_r=1


