Scrisori din cafenele
MATEI VIŞNIEC

Negustorul de începuturi de roman (II)
4.

mai ales prin ceaţă, veţi înţelege de ce a scris Kafka un roman

Mult preţuite domn,

intitulat „Castelul".

Vă scriu de la Praga unde m-am dus să mă întîlnesc cu Kafka.

În schimb, nouă ne revine meritul de a-i fi suflat într-o zi, lui

Nu ştiu dacă aţi fost vreodată la Praga, dar dacă nu aţi fost încă,

Kafka, acest extraordinar început de roman : „Pe domnul K îl

urmaţi-mi sfatul şi veniţi aici în luna februarie. Praga trebuie

calomniase pesemne cineva pentru că într-o bună zi se trezi arestat."

văzută prin ceaţă. Puţine oraşe în Europa au această calitate, de

Niciun istoric literar, niciun biograf, nicio carte de mărturii nu

a-şi dubla forţa emoţională pe timp de ceaţă. Toate turnurile şi

menţionează acest detaliu. Mă veţi întreba, poate, de ce vi-l încre-

acoperişurile oraşului, Podul Charles cu statuile sale de sfinţi, pieţele

dinţez dumneavoastră. Vă las să descoperiţi de unul singur răs-

sale şi porţile sale, capelele şi pasajele, toate acestea se cer văzute

punsul. Merită să vă imaginaţi însă această scenă.

măcar o dată în viaţă în ceaţă.
Şi mai e ceva, Kafka nu iese să se plimbe decît atunci cînd e

1914 care urma să deschidă seria de catastrofe ale secolului al XX-

ceaţă. Deşi, uneori, mai poate fi văzut la cafeneaua Louvre unde

lea, pe podul Charles se plimba un anume Franz Kafka. Un om care

sunt acum aşezat la o masă. Este ciudat cum Parisul, ca oraş al

nu mai era tînăr la cei 31 de ani, specialist în iubiri platonice,

cafenelelor, n-a avut de fapt niciodată această cultură a cafenelelor

dezrădăcinat prin natura sa, ars pe dinăuntru de pasiunea pentru

aerate pe care le găsim în Europa centrală. Parizienilor le-a plăcut,

literatură. Nu eu am fost cel care, în acea zi de februarie, i-a suflat la

s-ar părea, să stea înghesuiţi în cafenele şi de aceea în cafenelele

ureche lui Franz Kafka acest început de roman. In acea zi el avea

Parisului mesele sunt întotdeauna mici, scaunele minime. In

întîlnire pe podul Charles cu un anume Max Brod, un alt pasionat

vechiul Imperiu austro-ungar cafeneaua era mai degrabă un fel de

de literatură pe care îl cunoştea de peste zece ani şi care devenise cel

club unde burghezii şi artiştii veneau să se instaleze comod şi să

mai bun prieten al său. Nimeni nu a ştiut şi nici nu va şti niciodată

contemple viaţa, să discute eventual despre artă şi să se certe, dar nu

că acest Max Brod lucra pentru Agenţia literară Courtois.

să facă revoluţie, ca la Paris. In timp ce scriu aceste rînduri îmi spun

Kafka nu a fost însă un scriitor disciplinat. Pasionat, da,

că Parisul nu mai are nici o cafenea atît de mare ca Louvre, cu sală

genial, da, însă atît de crucificat din cauza complicatelor sale relaţii

de biliard alături, cu salon pentru muzică… A fost o vreme cînd

cu propria sa familie şi mai ales cu femeile. Pentru noi Kafka a fost

unele din spaţiile acestei cafenele funcţionau ca „saloane de şah" iar

un Nobel pierdut, dar ce contează. Important este că am ştiut să-i

altele erau nişte „camere private" cu mese de scris şi telefon alături, iar

suflăm la ureche o frază esenţială în cel mai viguros moment al

jurnaliştii sau scriitorii şi le rezervau petrecînd aici ore şi ore.

vieţii sale. Vă puteţi imagina istoria literaturii moderne fără

Sigur, acum Louvre este puţin desfigurată de turişti, motiv
pentru care Kafka vine rar…
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Într-o zi cu ceaţă, într-o zi de februarie din acel an nefast

Kafka? Fără „Procesul"? Fără fraza: „Pe domnul K îl calomniase
pesemne cineva pentru că într-o bună zi se trezi arestat."? Anul

Aţi reflectat la fraza „Pe domnul K îl calomniase pesemne

1914 a fost cel care a arestat întregul secol XX. Un secol care n-a ieşit

cineva pentru că într-o bună zi se trezi arestat."? Ştiu cît de mult îl

apoi din puşcărie decît în 1990, cînd au căzut regimurile comuniste

admiraţi pe Kafka şi ce mult v-aţi hrănit cu romanele sale, cu

în Europa de răsărit. Peste tot acest penitenciar care a fost Europa în

universul său. Va trebui într-o zi să veniţi la Praga şi să priviţi, de

toată această perioadă pluteşte umbra lui Kafka. La fel ca şi dea-

pe podul Charles, spre edificiul fostului palat regal, o cetăţuie

supra „castelului" de la Praga.

imensă, strivitoare de fapt, aşezată pe colina de pe malul stîng al

Nu vreau însă să mă lungesc prea mult. Mai ales că vă simt

rîului Vîltava şi de unde domină tot oraşul. Acest palat, această

nerăbdător. Ştiu, ştiu ce aşteptaţi de la noi, dar nu vă pot promite

fortăreaţă de fapt, una dintre cele mai mari din Europa centrală,

deocamdată nimic. Nu vă cunoaştem încă suficient. Nici Bernard

este un adevărat labirint de curţi şi clădiri, un monument al

nu şi-a făcut încă o părere clară despre manuscrisele pe care i le-aţi

austerităţii în total contrast cu exuberanţa plină de ecouri baroce

încredinţat. În ultima dumneavoastră scrisoare mă imploraţi să vă

care emană din restul oraşului. Ceva apăsător şi rigid, sever şi

trimit, să vă sugerez, să vă propun cel puţin o pre-primă frază de

impenetrabil emană din acest „castel", simbol al unei autorităţi

început de roman. Ce idee! Nimeni nu ne-a cerut încă aşa ceva. Dar

abstracte şi impersonale, reci şi cinice. Cînd veţi privi această siluetă,

dacă vreţi să vă jucaţi, dacă vreţi să abordaţi nişte exerciţii pre-

liminare, poftim, încercaţi să brodaţi ceva în jurul acestui început de

cum îşi începe el această capodoperă creatoare de mit modern, roma-

text: Nu este uşor să ai un frate mai mare considerat de toată

nul „Moby Dick”? Printr-o frază de prezentare de o banalitate aş

lumea drept un geniu.

spune descurajantă: „Mă numesc Ismael”. Cînd i-am furnizat noi

Vă urez inspiraţie, dar mai ales capacitatea da a asculta pînă la
sfîrşit ceea ce spun cuvintele în timp ce le scrieţi.

această frază ştiam că Melville avea nevoie de acest tip de înfăţişare
în faţa cititorului, o frază simplă dar cu efectul unui cuţit care taie

Al dumneavoastră.

un cordon ombilical. E ca şi cum i-ar spune cititorului: „cordonul

Guy Courtois

ombilical care mă ţinea legat de neant, de tăcere, de obligaţia de a nu

P.S. Aş fi vrut să vă mai vorbesc încă de podul Charles care este

destăinui nimic nimănui, acest cordon deci a fost tăiat. Intre mine şi

de fapt „centrul" acestui minunat oraş numit Praga. Puţine oraşe au

tine, dragă cititorule, nu mai există nici o baricadă, mă numesc

ca nucleu, ca miez, ca punct central un pod. Iată o simbolistică la care

Ismael şi pot să încep să-ţi povestesc această poveste.”

ar merita să reflectăm. Ponte Vecchio, la Florenţa, mai are acest

Tot atît de brutală, dar inf init mai sof isticată este fraza pe

rol, de centru fizic şi spiritual al oraşului, de nod energetic de unde

care i-am oferit-o lui Herbert George Wells. „Sunt un om invi-

iradiază memoria unui întreg spaţiu urban. Iar într-o măsură mai

zibil”. Aşa începe, după cum vă amintiţi fără îndoială, romanul

mică, podul Rialto de la Veneţia. Dacă vă vine şi un alt exemplu în

său mitic, „Omul invizibil”. Greu de imaginat un efect redundant

minte, vă rog să-mi scrieţi.

mai puternic. Şi totuşi, această aserţiune pe care unii o cred
ştiinţif ico-fantastică sintetizează toată viaţa lui Wells. Pentru că
el a fost de fapt un spirit vizionar interesat de transformarea

5.

societăţii, de utopie deci… Nu visa el la crearea unui stat planetar?

Mult preţuite domn,

Nu se declara el socialist? Ori, ideea că oamenii ar putea deveni

Va trebui, treptat, să mă ajutaţi să vă plasez într-o categorie

într-o bună zi invizibili este punctul de plecare al unei utopii. Iată

energetică. Există scriitori cărora le sunt stimulate energiile creative

ce l-a stimulat pe Wells în această frază, caracterul utopic al

în urma unui postulat identitar. Un exemplu ar fi Melville. Ştiţi

construcţiei sale…
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Scrisori din cafenele
Cei mai mulţi scriitori au însă nevoie, de la bun început, de o
situare în timp şi spaţiu, chiar în anotimp şi geografie pentru a
începe…
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Mă opresc însă aici cu divagaţiile mele.
Mă veţi întreba, poate, de ce am conceput pentru Melville o
primă frază nominativă, pentru Thomas Mann un fel de descriere

Thomas Mann, Ernesto Sabato, chiar Hemingway au făcut

geografică şi pentru Sabato o frază cu etaj (aş spune chiar şi cu

parte din această categorie de naratori incapabili să demareze fără o

subsol). Iată răspunsul: pentru că am reuşit să-i cunoaştem în

situare fizică. „Muntele Vrăjit" începe, precum bine ştiţi, cu această

profunzime şi le-am înţeles alchimia existenţială şi narativă, pre-

frază care conţine, la prima vedere, mai multă geografie decît mis-

cum şi apetitul pentru diferite tipuri de construcţie. În viitoarea

ter: „Un tînăr obişnuit pleca, în plină vară, de la Hamburg, oraşul

scrisoare am să vă vorbesc despre scriitorii care nu pot construi edi-

său natal, la Davos-Platz, în regiunea Grison." Încercaţi să recitiţi

ficii solide decît pe terenuri vagi, sau pe ideea de vag… Ambigu-

această frază de mai multe ori… Încercaţi să-i ascultaţi melodia…

itatea este un fundament atît de solid pentru ficţiune.

Simţiţi cum emană din ea dimensiunea premoniţiei? Ei bine, da,

Al dumneavoastră,

Thomas Mann, poate cel mai mare scriitor declinolog al primei

Guy Courtois

jumătăţi a secolului trecut, avea nevoie de o frază care să sugereze de

P.S. Vă scriu aceste rînduri din cafeneaua Odéon de la Zürich.

la bun început o tragedie lentă. Cînd aflăm că acest tînăr obişnuit îşi

O cunoaşteţi? Bănuiesc că da întrucît unul dintre străluciţii dum-

părăseşte oraşul natal şi pleacă în plină vară într-o călătorie în

neavoastră compatrioţi, Tristan Tzara, a avut ideea strălucită de a

Elveţia, primul gînd care ne vine în minte este: „sărmanul, pleacă

inventa, în această cafenea, prin asocierea a doi de da, conceptul de

dar nu ştie ce-l aşteaptă…" După cum constataţi, această primă

„dadaism". Sunt la masă de altfel, în acest moment, cu Tzara şi cu

frază aparent banală conţine în ea o teribilă tristeţe, o notă de rău

Hans Arp. În dreapta mea îl văd, singur la o altă masă, pe Einstein.

augur… Mamele sunt întotdeauna triste cînd nasc un copil pentru

Trebuie să vă spun că atmosfera este total explozivă în cafenea

că ele ştiu ceva tulburător: şi anume că atunci cînd dai naştere vieţii

pentru că azi, înîi iulie 2011, îşi sărbătoreşte o sută de ani de exis-

dai naştere şi morţii. Cînd i-am propus această frază lui Thomas

tenţă, motiv pentru care toate fantomele sale şi-au dat din nou

Mann ştiam că el avea nevoie d'un fel de oftat pentru a-şi începe

întîlnire aici. N-o să mă credeţi, dar chiar în faţa mea îi văd pe

romanul…

Troţki şi pe Mussolini jucînd şah la o masă. Chiar acum intră şi

Lui Ernesto Sabato i-am furnizat însă o primă frază ceva

James Joyce, îşi scoate ochelarii aburiţi, şi-i şterge, şi-i pune din

mai provocatoare din punct de vedere stilistic pentru „Despre eroi şi

nou… Rareori am văzut o mustaţă mai impecabilă decît a lui Joyce.

morminte”: „Într-o sîmbătă din luna mai a anului 1953, cu doi ani

Dar şi faţa sa alungită, nasul său lung sunt făcute să primească

înainte de evenimentele de la Barracas, un tînăr înalt, adus de spate

mustaţă. Joyce se duce să se aşeze la masă cu Stefan Zweig. Mă salută

se lăsa purtat de una din cărările din parcul Lezana.” Observaţi aici

însă cînd trece pe lîngă mine, n-a uitat evident că noi i-am furnizat

această paranteză misterioasă: „cu doi ani înainte de evenimentele

începutul pentru „Ulise". Intrarea în cafenea este ornată cu o imensă

de la Barracas…” Ea declanşează de fapt construcţia romanului

panglică roşie, ca şi cum ar fi panglica unui cadou oferit cuiva cu

printr-un fel de captare extrem de subtilă a complicităţii cititorului.

ocazia unei aniversări. Max Frisch tocmai desface o stică de şam-

Şi aceasta întrucît Ernersto Sabato ne vorbeşte de parcă am şti deja

panie. Din păcate, cei o sută de ani care au trecut peste acest sta-

ceva, de parcă am fi chiar obligaţi să ştim ceva despre”evenimentele

biliment nu se prea simt în decorul dinăutru. Nu ştiu de ce, dar mar-

de la Barracas”. Cînd cineva spune, în ziua de azi, „întîlnirea mea

mura şi oglinzile de pe pereţi mă apasă puţin. Aici îmi lipsesc sca-

cu X s-a petrecut cu doi ani înainte de evenimentele din 11 septem-

unele uzate şi canapelele tocite de la Hawelka. Nu vă mai plictisesc

brie” toată lumea ştie despre ce este vorba în sintagma „evenimentele

însă cu aceste detalii. Vă las acum, am să ciocnesc un pahar de şam-

din 11 septembrie" - fraza indică atacul terorist din 2011 împotriva

panie cu toate aceste fantome care s-au înghesuit deja în cafenea şi

Americii şi distrugerea celor două turnuri de la New York. Cînd

care continuă să vină. Literatura europeană nu va şti niciodată cît

Ernesto Sabato îşi situează începutul romanului „cu doi ani înainte

datorează tradiţionalei neutralităţi a Elveţiei.

de evenimentele de la Barracas” el îl obligă aproape pe cititor să se

G.C.

simtă vinovat că nu a auzit încă vorbindu-se despre aceste „eveni-

P.S. bis

mente" presupuse a fi celebre…

Aţi îndrăznit vreodată să intraţi în Cafeneaua Timizilor?

