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Deja am văzut, deja am citit

C

ruşi*, reprezintă o combinaţie între povestea de dragoste

manului înfăţişarea unui experiment postmodern şi ar putea fi

acum re-profilat în scriitor, apelează la o scenografie narativă

structurală a naraţiunii sau de un savuros joc auctorial, ori pa-

artea lui Adrian Cioroianu, Adulter cu smochine şi pescă-

şi cea poliţistă. Sub umbrela cuprinzătoare a epicului, autorul,
lejeră şi proiectează într-un cadru oarecum exotic o istorie de

amor, cu acelaşi aer. Un proiect făţiş lansat în revista „Dilema”
şi desfăşurat foiletonistic în paginile aceleiaşi reviste, romanul

desfoliază subiectul adulterului într-o serie de episoade care nu
se caracterizează printr-o prea mare densitate imaginativă.

Paul Bland, „un scriitor cunoscut în branşă”, dar care nu

publicase un roman care să-l definească, ajunge la Osturia unde
– graţie interesului său pentru scenariul de film – fusese invitat
la un festival. Aici, el o cunoaşte pe Alicia Leal, o regizoare de

succes, „una dintre cele mai frumoase femei din toată indus-

tria turbată a cinematografiei europene”, ale cărei filme luaseră
consecutiv Palme d’Or la Cannes şi Oscarul. Descrierea aven-

Aceste secvenţe cu infuzie de ironie ar putea conferi ro-

efectul dexterităţii scriitoriceşti. Nu e vorba totuşi de o mixtură
rodic pe marginea raportului realitate-ficţiune. Codul lecturii
instituit prin lista iniţială de nume ce evidenţia la prima vedere
un impuls ludic este anulat de o naraţiune ce înaintează vioi şi

comod din convenţie în convenţie. Spre deosebire de incipit
şi final, restul romanului nu mai exprimă nicio mobilitate dis-

cursivă. Recuzita, pasiunea dintre cei doi amanţi, intensitatea
senzorială a unor gesturi, tot turbionul amoros generat de întâlnirea dintre celebra, frumoasa actriţă şi scriitorul cu o căsnicie

în care s-a strecurat indiferenţa, sunt descrise într-un registru

previzibil, edulcorat sau definit de vagile anxietăţi ori de trauma
consumată prin beţie, produse de plecarea subită a Aliciei.

Nici povestea, nici personajele nu au nerv. Acestea sunt

turii lor pe ţărmul Mediteranei, între o insulă a pescăruşilor şi

prinse într-o compromiţătoare reţea a senzualităţii şi lăsate să

de smochine, este fragmentată de o întâmplare care aşază ro-

nele de tandreţe şi sexualitate se multiplică până la monotonia

vila Or’ Tuicha, punctată de momente de pasiune şi degustări
manul pe traiectoria aventurii detectivistice.

Mimi Lugano, tânăra de la biroul de recepţie al vilei, dispare

vreme de câteva zile, iar comisarul Romero începe cercetările,

investigaţia lui implicându-l şi pe Paul Bland. Acesta din urmă,
confruntându-se cu plecarea neanunţată a Aliciei, elaborează

chiar un scenariu al dispariţiei ei. În urma unei beţii, protago-

nistul ajunge însă în casa lui Petro, fiul unei femei bizare, unde
o găseşte pe Mimi şi totul se clarifică: Mimi fugise la băiatul
pe care îl iubea.

se mişte în voie, aproape leneş, într-un cadru exotic, în care scelecturii: „În toată acea dimineaţă am atins-o de câteva ori pe

Alicia şi ea m-a atins la rându-i. Aş spune că aceste atingeri
sunt tot ce e mai frumos într-un început de relaţie. Am atins-o
o dată după ce i-am cumpărat de la terasa barmanului care fluiera non-stop un caffe latte plin de spumă şi de cuburi de gheaţă. Am mai atins-o apoi când m-am ridicat să-i duc papucii de
plajă, pe care-i rătăcise pe lângă paraşuta mea. Ea m-a atins
când a venit cu două sticle mici şi reci de apă...”.

Din loc în loc, reflecţiile par să tulbure linearitatea epică,

Cartea începe interesant cu lista numelor de personaje, dar

dar nu exprimă decât locuri comune, comice prin aerul senten-

le sunt inventate, locul desfăşurării de asemenea (şi oraşul, ca şi

nu este niciodată femeia pe care ai curtat-o. Nici cea care ţi-a

şi cu explicaţia. „Povestea ce urmează este o ficţiune; personajevila), sau, dacă vreţi, oraşul despre care se vorbeşte aici ar putea
fi oricare oraş mic din sudul Europei, de pe un mal de mare

caldă. Pentru simplificarea convenţiei, am numit marea ca fiind

Mediterana”. Finalul conţine şi el precizări despre unele trimi-

teri din roman, „idei contemporane”, „ancore spre lumea reală”:
„Cele câteva refrene invocate în carte sunt ale unor piese pop

veritabile; „Bad Romance” – Lady Gaga (2009); „Iar parfumurile pe care v-am invitat să vi le imaginaţi există şi ele în viaţa
reală, sunt Azzaro pour homme (creat în 1978) etc.”
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ţios al notaţiei prozatorului: „Femeia care doarme lângă tine
zâmbit, nici cea care ţi-a promis, nici cea care ţi-a vorbit sau a

tăcut, ascultându-te. Nu e femeia cu care te iubeşti şi nici cea cu
care te cerţi. Nu-i cea care merge şi nu-i cea care stă. (…) Femeia care apasă perna de lângă tine nu este aidoma femeilor de
zi cu zi, pe care le vezi în juru-ţi, ci doar spectrul unei aşteptări
pe care, da, ai avut-o.”

Adrian Cioroianu ţese şi deşiră aceeaşi pânză, vădind mai

degrabă o disponibilitate tematică şi stilistică faţă de nevoile unui
public consumist şi mai puţin preocupat de o selecţie valorică.
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Alcătuit din prefabricatele oferite de literatura săţioasă a

de dorit – doar că în relativitatea toamnei mediteraneene, acest

mod convenţional ce frizează kitsch-ul, exprimarea ei estetică

într-un final a fost indecent de mică; cum se va vedea mai de-

genului, întâmplarea, deşi neconvenţională, este narată într-un
evidenţiind o risipă verbală şi fel şi fel de comparaţii paradoxale

sau detalii irelevante: „Cam pe atunci am văzut pentru prima

dată fetiţa cu smochine. (…) Ca să n-o mai lungesc: era frumuşică foc, iar mâinile ei slabe, părul uns, unghiile colorate aberant

şi picioarele pantalonate într-un soi de poliester de gimnastică

detaliu era cel mai lipsit de importanţă. Suma pe care a plătit-o

parte, smochinele vor deveni ele însele, cu timpul, indecent de

mari”; „În acea noapte Alicia avea o carne incredibil de tare, de
parcă la naştere mămicuţa ei i-ar fi îndesat-o pe oase cu dosul
unei linguri de lemn, dintre cele folosite de bunicile mele”.

Impresia de „déjà vu, déjà lu” persistă pe tot parcursul lec-

ros de purtare făceau din ea o creatură aproape ireală în lumina

turii, fiind cauzată, fie de imaginaţia mecanică a autorului, fie,

ochi de invidie – deşi în acel moment, scuzaţi cinismul, i-ar fi

incapacitatea de a-şi regla-doza stilul. Dezinhibarea tematică şi

acelei seri. Vâzând-o, Alexander McQueen s-ar fi zgâriat pe

fost cam greu”(…) „Am cumpărat douăsprezece smochine. Fetiţa ni le-a pus într-o pungă de hârtie maro, pe care apoi a agă-

ţat-o de un cântar de mână, a cărui precizie, cu siguranţă, lăsa

poate, de intenţia acestuia de a nu povesti decât din capriciu, de
directeţea limbajului se transformă până la urmă într-o inerţie
a subiectului şi a vocabularului. Deja am vazut asta, deja am
citit aşa ceva, poate spune cititorul la sfârşit.

* Adrian Cioroianu, Adulter cu smochine şi pescăruşi, Curtea Veche Publishing, Bucureşti, 2012
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