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Poporul Brâncuşi

Virgil Borcan

Dacă asumăm teza potrivit
căreia fiecare timp istoric are propria
modernitate, anacronismul (poate
mai corect ar fi să spunem:
contratimpul) receptării critice
adecvate a lui Constantin Brâncuşi e
de mirare. Am spus bine: Constantin
Brâncuşi, nu „opera lui Constantin
Brâncuşi”, întrucât omul şi opera
alcătuiesc împreună una din cele mai
tranşante sfidări ale demersului
psihanalitic în prima jumătate a
secolului trecut. Se tinde mereu spre
separarea celor două planuri (pentru
facilitarea interpretării), ele fiind în
fapt inseparabile.

Prizat de suprarealişti, prieten
cu Joyce şi având atelierul în buricul
„locomotivei culturale a Europei”
care e Parisul, el sculptează   (?)

irepetabil lângă... ceaunul de
mămăligă. Într-o lume pluriculturală
azi, globală pe alocuri şi
„globalizabilă” pe ansamblu,
Brâncuşi rezolvă „d’un trait”
irezolvabila problemă a sincronizării,
de care dacă încetăm a ne mai lăsa
bântuiţi vom constata că modern
(transmodern) nu înseamnă neapărat
„à la mode”, după cum muzica
dacică descoperită de Gusti nu e ipso
facto mai proastă numai pentru că nu
e leat cu maneaua.

Resurecţia unui popor
presupune mai întâi reculul în
matricea arhetipală care l-a generat şi
care îl face unic; e şi cazul lui
Constantin Brâncuşi. Că e revendicat
de naţiunea care l-a dat pe Rodin, nu
poate decât să ne flateze. Că
mormântul lui e în Montparnasse în
loc de Hobiţa, nu poate decât să ne
mâhnească.

Dar Dumnezeu nu lucrează cu
suta de ani ...

Autismul hârtiei

Chris Samy

Eu sunt proprietarul aplauzelor,
cuvintele au ritm, nu au destinatar.
Ierarhia ne expulzează din culorile
jocului și firesc nu ne împiedicăm
în uimire,
respectarea gravându-ne nume.

Eu sunt podiumul, rubricile
ambalează intersec ia de umbre.
Ortografia perpetuării convertește
col urile hârtiei,
za ul capetelor de cuie.

Eu sunt uniforma trecerii, peni ele
audiază ninsori.
Rafturile avalanșei caligrafiază
ridicări din umeri,
parafrazând sudori.


