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PROGRAMUL „ÎNTÂLNIRILOR ALECART” DE LA FILIT / 4-8 OCTOMBRIE 2017
Miercuri, 4 oct., 14.00-16.00
Invitați: DAN ALEXE, KATJA PETROWSKAJA

Joi, 5 oct., 14.00-16.00
Invitați: FRANCESC MIRALLES, IMMANUEL MIFSUD

COLEGIUL 
NAȚIONAL IAȘI

Vineri, 6 oct., 14.00-16.00
Invitați: ADRIAAN VAN DIS, LISA STRØMME

Sâmbătă, 7 oct., 12.00-14.00
Invitați: NURUDDIN FARAH, VESNA GOLDSWORTHY

CASA BALȘ,
SALA CAUDELLA

Duminică, 8 oct., 11.00-13.00
Invitați: DAN COMAN, GYÖRGY DRAGOMÁN

Momente muzicale oferite de elevii și profesorii Colegiului de Artă 
„Octav Băncilă”, Iași
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Anul elevului se învârte în permanență în jurul a 
două momente definitorii: 15 septembrie și 15 iu-
nie. Primul vine cu puțină melancolie: elevul simte 

vag că îi e dor de colegi, poate chiar și de câțiva profesori. 
Sentimentul începe să se estompeze după prima săptă-
mână de trezit la 6:30 dimineața, ajungând să dispară în 
totalitate după cea dintâi rundă de teste. Al doilea mo-
ment se lasă așteptat cam de prin vacanța de Paște: luna 
mai se lunge…eeește, elevul are senzația că timpul a încre-
menit și afară e tot mai cald, o vreme frumoasă de plimbat 
seara și de mers în pub-uri cu prietenii. Totuși, elevul are 
de reparat medii, pentru că vrea să meargă la festivaluri în 
iulie și august (poate ajunge chiar și pe la mare), iar asta 
e imposibil fără finanțare de la „sponsorii” săi care vor să 
vadă „pentru ce am muncit eu și cu taică-tu”.

După același model, anul alecartianului se împarte și el 
în două momente specifice: FILIT și Festivalul Internațional 
„Poezia e la Bistrița”. Astfel, 11 septembrie se mută unde-
va în octombrie (anul trecut spre sfârșit, anul acesta pe 
la început, oricum octombrie = FILIT), se apropie cu pași 
repezi de la sfârșitul lui august. ALECARTianul nu știe cum 
să facă timpul să treacă mai repede - ar fi așa bine dacă 
ar putea să scoată luna septembrie din agendă, parcă e în 
plus acolo, încetinește lucrurile cam tare. 

FILIT = prilej de lectură prin excelență, alecartianul este 
așadar fericit, citește cărțile scriitorilor invitați cu încântare 
și în același timp cu neliniște, subliniază citate cu creionul 
pe carte, le scrie în agendă sau pe foile lipite pe pereți, sau 
pe caiete, sau în jurnal, se enervează când are de învățat 
la vreo materie în loc să termine cartea, seara (mai spre 
noapte) numără câte ore are de dormit până dimineață, se 
uită la carte, se uită la ceas, stă pe gânduri câteva secunde, 
alege cartea, după ce o termină numără iar orele de somn 
și îi ies vreo 5, lasă că beau o cafea și mă descurc, își zice 
el, și adoarme gândindu-se la personajele pe care le-a 
descoperit de data aceasta. 

Anul trecut alecartianul a adormit gândindu-se la 
Miranda din Spre văi de jad și sălbăție (Veronica D. 
Niculescu) și la Pedro + Ines din Cu inima smulsă din 
piept (Radu Paraschivescu). Întâlnirea cu cei doi scriitori 
face cât toate orele de somn pierdute. ALECARTianul nici 
nu și-a mai adus aminte de ele măcar, a fost captivat de 

oamenii vii, autorii pe care i-a avut în fața sa. Fascinația a 
continuat și a crescut a doua zi când s-a întâlnit cu cei care 
i-au conceput pe Jon și Vibeke, pe Lazăr Lindt și femeile 
sale – Hanne Orstavik, respectiv, Marina Stepnova. Ultima 
zi de festival e impregnată cu un gust dulce-amar de fie-
care dată, anul trecut alecartianul i-a ascultat cu interes pe 
Angelo Mitchievici, pe Cosmin Bumbuț și pe Elena Stancu 
și apoi, în drum spre casă, și-a dat seama cu tristețe că va 
trebui să se reîntoarcă la programul anost de elev, deși 
condiția lui e alta acum. Măcar are cărțile necitite care îl 
așteaptă frumos stivuite pe masă să le parcurgă.

Al doilea moment fundamental din viața alecartianului 
e Festivalul Internațional „Poezia e la Bistrița”, care mar-
chează, spre bucuria acestuia, începutul unei vacanțe pline 
ochi de lectură lipsită de stresul testelor/ascultărilor. Poezia 
contemporană, un spațiu nu foarte cunoscut de tânărul 
alecartian, este explorat, auzit și simțit acum, ajungând să 
fie descoperit ca altceva decât ceea ce își imagina el că 
este: ceva concret și, în același timp, transcendent care se 
infiltrează în sânge. „Mi-au fost dezmințite, rând pe rând, 
pe alocuri dureros, credințele. Am zâmbit și am spus că 
trebuie și e frumos să se întâmple la șaisprezece ani. M-a 
încurajat mult tinerețea care răzbătea, clocotea, adormea, 
se deghiza, împietrea în și dinspre oamenii aceștia. Mi-am 
spus atunci, vorba domnului Țărmure, care îl cita pe poetul 
Ion Mircea, că poezia e grea, dar e, paradoxal, foarte tâ-
nără. Și ea nu e mai ales cuvântul sau mai ales sofisticatul 
dintr-o așezare frapantă de lexeme, ci e urma și starea din 
care se naște și pe care le provoacă, felul în care, ascultând 
versuri și versuri și versuri, îmi înclin capul într-un anume 
fel, clipesc mai rar sau mai des, învăț să privesc altfel, mai 
puțin auster, mai mult înțelegător.” (Ioana Tătărușanu) Au 
fost multe bătăi de inimă rapide, multe respirații tăiate, 
râsete și uneori lacrimi, multe gânduri și multe stări pro-
vocate - și în același timp împărtășite - cu poeți precum 
Cosmin Perța, Arian Leka, Gökçenur Ç. (+ toți ceilalți) și 
muzicieni ca Maria Răducanu & Sorin Terinte. 

Spațiul dintre început și sfârșit

Întorcându-ne la elevul nostru de la început, între cei doi 
de 15 se regăsește o serie de momente mai mici ce împart 
și ele diferite perioade de timp. Există viața de dinainte 
de teze (de fapt atunci e cam absentă) și cea de după, 

Anul școlar vs. Anul alecartian
Anastasia Fuioagă
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panica dinainte de o ascultare la materia aia la care elevul 
mai are nevoie de o notă, când își roagă colegul/colega 
să îl întrebe ceva din lecție și nu își amintește răspunsul, 
respectiv planurile de după aflarea notei, care depind de 
valoarea acesteia (mică = „de mâine mă apuc de învățat la 
toate materiile” / mare = zi de relaxare), toate alunecând 
într-un soi de monotonie. 

Regăsim aceste momente și în anul elevului alecartian, 
însă el are ca refugiu și consolare „Întâlnirile ALECART”, 
fiecare dintre ele fiind o nouă ocazie de intensificare a 
lecturii și mai apoi a unui dialog între perspective. 

Scurtă rememorare melancolică: Bogdan Suceavă = 
„Noțiunea de curbură, specifică geometriei diferenți-
ale, greu accesibilă unor copii de 15-18 ani, este adusă 
excelent de autorul conferinței în atenția auditoriului 
necalificat să înțeleagă abstracte noțiuni de geometrie 
diferențială, dar la vârsta la care o poveste bine spusă și 
atent documentată din perspectivă istorică sigur a născut 
multiple curiozități.” (Marius Pașa); Doina Ruști = Mâța 
Vinerii este o carte care te face să vizualizezi Bucureștiul 
de altădată, dintr-o perioadă ce pare că ține de domeniul 
fabulosului, o carte care te face să simți acest oraș și uni-
versul lui fanariot stins în densitatea istoriei prin toți porii, 
să îți imaginezi cum arăta lumea și spațiul românesc atunci 
și să îți dorești să fi făcut parte din acea frântură de magie; 
Adrian Gorea & Dragoș Pătrașcu & Radu Carnariu = Un 
aspect care m-a impresionat a fost că Dragoș Pătrașcu 
le-a fost profesor celorlalți doi invitați atât la liceu, cât și 
în facultate. Astfel, dezbaterea a fost deschisă printr-un 
exercițiu de rememorare a celei mai marcante lecții primite 
de Adrian Gorea, respectiv Radu Carnariu de la profesorul 
lor. În timp ce Adrian Gorea a răspuns că printre cele mai 
importante lucruri învățate a fost acela de a vedea lumea 
în imagini, Radu Carnariu a reafirmat ideea magistrului 
său: mai bine ești un cizmar excelent, decât un artist me-
diocru; Alex Condurache & Diana Iabrașu = „Prezentările 
unor filme publicitare și documentare au avut rolul de a 
ne face să înțelegem cum devine imaginea percutantă, 
ce înseamnă manipulare, care e diferența dintre filmul de 
artă și cel comercial.” (Cristina Plian). Cătălin Pavel = „o 
legătură profundă între un scriitor și un arheolog, știind 
că invitatul alecartienilor profesează în acest domeniu. 
Rezultă că cei doi au mai multe în comun decât și-ar fi 
putut imagina cineva: ambii caută în gunoaie. Un răspuns 
la prima vedere șocant, lucid, pragmatic, dar atotcuprinză-
tor; iar ceea ce a urmat provoacă sentimente de uimire, de 
admirație: Și scriitorul și arheologul se bucură când găsesc 
ceva, chiar dacă nu știu ce e” (Amalia Carciuc). La aceste 
întâlniri adaug: lansarea numărului 17 + dezbaterea „Real 
vs. Uman” (invitați: Roxana Dumitrache, Ioana Costea, 
Septimiu Panainte, Marius Pașa) și lansarea numărului 

18 + dezbaterea pornind de la volumul Cel care cheamă 
câinii, invitat: scriitorul Lucian Dan Teodorovici.

Nu putem însă să facem abstracție de reușitele redacto-
rilor din cadrul sistemului: Tamara Bivol, participare la eta-
pa națională a Olimpiadei de Istorie, Viviana Gheorghian, 
mențiune la etapa națională a Sesiunii de Comunicări, 
secțiunea Istoria românilor, Ioana Tătărușanu, Premiul II 
la faza națională a Concursului Tinere Condeie, Violeta-
Alina Țibuleac, mențiune la faza națională a Olimpiadei 
de Limba și literatura română și Ana Țebrean, Premiul I la 
faza națională a Olimpiadei de Limba și literatura româ-
nă. Că să nu mai vorbim de Titlul de Laureat & locul I la 
Concursul Național de Reviste Școlare cu care „ALECART” 
s-a obișnuit.

În interior: proiectul & echipa
Elevul alecartian face parte din echipa ALECART și 

implicit din tot proiectul. ALECART presupune și el un 
sistem, pentru că așa funcționează lucrurile, însă ceea ce 
îl face diferit e tocmai faptul că alecartianul nu se află în 
el de umplutură și astfel nu este ignorat. Ceea ce citește, 
ceea ce gândește și ceea ce scrie el contează, potențialul 
lui contează și este pus în valoare ca atare. Revista repre-
zintă doar o parte a proiectului ALECART, ea venind ca o 
consemnare e tot ceea ce se întâmplă în jurul acestuia, 
un fel de jurnal colectiv dacă vreți. Trebuie menționat că 
este prima dată când redacția ALECART iradiază dintr-un 
nucleu de elevi care provin dintr-o clasă de filologie. 

Cu toate acestea, ceea ce face revista și implicit proiec-
tul ALECART un punct de referință este colaborarea ei cu 
nume mari din spațiul cultural. De altfel, politica editorială 
a revistelor școlare (dacă se poate numi așa ceea ce se în-
tâmplă acolo) de a publica doar articolele elevilor și, even-
tual, ale profilor este una cel puțin greșită și neroditoare. 

ALECARTienii se dezvoltă și progresează tocmai pentru 
că, prin articolele unor personalități de aici și din afara țării, 
ei au șansa de a se raporta la un punct de vedere validat 
și își formează totodată modele. Oricât ne-am admira 
unii pe alții, pentru a evolua, comparația trebuie făcută în 
permanență cu cei mai mari ca noi. Mai mari și mai buni.

Nu în ultimul rând, noi, echipa renăscută ALECART, 
ne propunem să explorăm cât mai mult din tot ceea ce 
înseamnă cultura: de la piese de teatru la spectacole de 
operă, de la filme de artă la muzicieni și albume care își 
lasă puternic amprenta asupra noastră, la concerte și festi-
valuri unde ne redescoperim identitatea.
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Un roman în care adolescenta care deapănă po-
vestea unei veri în care se succed întâmplări și 
experiențe, precum și consecințele lor, e mai mult 

decât un personaj, devenind validarea scriptică a unor 
fragilități intime, adolescentine. Johanne este glasul firav 
al sincerității (ca stare asumată de a fi), al dragostei și al 
prieteniei pentru care se caută nuanța, lumina și, mai ales, 
întunericul potrivite pentru a le exprima. 

Povestea de iubire care inspiră, în viziunea scriitoarei 
engleze, faimosul tablou al lui Edvard Munch, Strigătul, se 
naște din inocența și dorința de a exista distinct, autentic și 
liber ale lui Tullik, fiica cea mică a unei bogate familii și, în 
același timp, imaginea în oglindă a Johannei, un dublu mai 
pătimaș, mai dezechilibrat, mai învolburat. Și asta tocmai 
pentru că starea de a fi îndrăgostită de un pictor gene-
rează mult mai multă dependență, incertitudine, nebunie 
decât ipostaza de a fi chiar tu pictor – așa cum năzuiește 
tânăra Johanne. Iubirea și pierderea ei nu se leagă doar 
de deziluzie, de amărăciune, ci ele se subsumează unei 
reilustrări a vieții, în care doar însingurarea și suferința 
neputinței sunt căile prin care existența își poate găsi 

prelungiri obosite, greoaie, exasperate. Speranța provine, 
poate, și din credința conform căreia pentru a înțelege fe-
ricirea, durerea și dumnezeirea este necesară o identificare 
cel puțin parțială cu acestea.

De nu ne-ar fi ochiul solar,/ Cum am putea zări lumină?/ 
De n-ar fi pus, în noi, chiar Domnul har,/ Ne-ar fermeca 
starea divină?- Goethe

Revenind la permanenta conexiune a culorii cu starea, a 
luminii cu înțelegerea, versurile lui Goethe întăresc ideea 
că omul este suma a tot ceea ce îl compune și nimic din 
ce e omenesc nu-i e străin, pentru că face parte din el și 
îl modelează în interacțiuni și sentimente. Îndemnată de 
Munch, Johanne pictează ca să descopere nuanța potrivită 
acestui sentiment de a aparține lumii, de a-i împrumuta 
propriile contururi sufletești, de a o compune curajos, 
tineresc, vijelios. În momente diferite, vezi aceleași lucruri 
cu alți ochi; într-un fel le vezi dimineața, și în alt fel seara. 
Stările sufletești se schimbă. Viața din afară și cea lăuntrică 
sunt legate. Lumea exterioară se schimbă în funcție de 
sentimentele noastre. Așa cum Dostoievski pătrunde în 

LUMINĂ. ÎNTUNERIC. ȘI CÂTE O NUANŢĂ

Fata cu fragi de 
LISA STRØMME

O poveste de iubire, o poveste despre inspirație, despre forța covârșitoare a destinului, 
despre experiențe trăite necondiționat, o poveste inspirată din liniile convulsionate ale 

unui tablou care răscolește încă imaginația fiecărui privitor: Strigătul, de Edvard Munch.

Ioana Tătărușanu
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adâncurile sufletului cu vorbele lui, la fel vreau să pătrund 
și eu în acele adâncuri, dar prin arta mea. Într-adevăr, 
cuvintele și culorile se întâlnesc undeva, și anume într-un 
spațiu superior, deasupra sentimentelor, mult peste idei, 
impactul asupra celorlalți fiind colosal. Dostoievski, pre-
simțind parcă o anume prăbușire, spunea că frumusețea 
va salva lumea gândindu-se la artă și la ființă, modelân-
du-le ca fiind indispensabile una alteia, așa cum Johanne 
se dedică naturii și fructelor de fragi cu o inocență fragedă, 
aproape negândită, prin care îmbrățișează fragmentele 
răspândite ale firii ei. 

Îmi doream libertatea care se revărsa din grădina lui 
Munch. Îmi doream s-o gust, cu toate că era întinată. 

Îmi doream ca Thomas să mă ia de mână și să mă 
învârtă printre tablourile risipite pe deal. Acolo, 
în mijlocul naturii, scufundat în soare și în lună 
și în mare, nu era un dans al distrugerii, ci o horă 
a vieții. 

Johanne este atrasă de misterul și magia pe care le 
împrăștie grădina lui Munch, spațiu al întâlnirilor boeme 
dintre artiști, al libertăților subînțelese, față de care adoles-
centa manifestă curiozitate și interes, tocmai datorită fap-
tului că întruchipează tot ceea ce se opune paradigmelor 
sociale în care trăiește. Tablourile și viața tânărului pictor 
sunt pentru săteni imagini ale păcatului și depravării, însă 
Johanne intuiește în siluetele convulsionate, în petele de 
culoare de pe pânze o altă viață, spre care inconștient 
aspiră pentru că e atinsă deopotrivă de suferință și de mă-
reție, de o libertate necunoscută până atunci. Însă omului 
simplu îi e cel puțin greu să înțeleagă faptul că arta e un 
sentiment, iar fericirea vieții e o nevoie care decurge sau 
se hrănește chiar din acest sentiment. Astfel, în contextul 
în care tot ceea ce este diferit se apostrofează, se neagă, se 
dizolvă în superficialitate, conveniențe sociale și preocu-
pări meschine, pictura lui Munch naște obsesie și repulsie 
printre săteni. 

Raportarea lui Tullik este diferită și de a Johannei și 
de a sătenilor și implicit de a propriei familii, pentru că 
obsesia ei nu este în totalitate îndreptată nici către pictor, 
nici către pictură, ci către bărbatul care le întruchipează 
pe amândouă și care dezlănțuie în sufletul ei o pasiune 
devastatoare, distructivă și înălțătoare, un suflu care neagă 
tot ceea ce familia și educația ei au sădit anterior în ea. E 
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o pasiune născută dintr-o viziune adolescentin-aristocrată, 
sofisticată, la care se adaugă complexitatea caracterială a 
lui Munch, felul lui apatic, detașat, nelumesc de a iubi, de 
a picta și de a se lăsa iubit pentru a fugi apoi de această 
iubire, a se detașa, a căuta altceva. 

- Dar ne vedem duminică, nu?/ - Duminică e slujbă la 
biserică, am spus./ - Atunci poate veni și Dumnezeu.

Familiaritatea cu care acești oameni se raportează la 
divin nu este ostentativă, ci provine din apropierea pe care 
arta o impune față de ceea ce este considerat superior, 
imposibil de atins. În acest context, situația de a lua masa 
cu Dumnezeu este departe de imaginea sacră a Cinei cea 
de Taină, unde abundă misticul, harul, subliniind pur și 
simplu râvnirea către o împrietenire sinceră, laicizată de 
condiția umană a artistului. Strigătul, singura pânză salvată 
din focul considerat purificator pe care îl impune familia 
lui Tullik, este o metaforă a vieții care imploră și umple 
spațiul lumii cu ecourile unui țipăt de singurătate, de pă-
răsire, pe care doar Johanna începe să-l înțeleagă, temător 
și precaut. Astfel, proiecția fericirii se află, pentru Tullik, în 
vis și iluzie, iar pentru Munch în arta sa, a cărei desăvârșire 
impune detașarea totală a acesteia de iubirea în sine, trăită 
în imediat, iubire considerată fie obsesie a inspirației, fie 
un factor perturbator. 

Mă plimb în liniște prin visele care sunt viața mea - doar 
așa pot trăi - Edvard Munch, Jurnal personal

Liniștea generează vise sau visele liniște? Oricum ar fi, 
Munch subliniază clar, prin prepoziția prin, faptul că intra-
rea sa în spațiul oniric este asumată și desăvârșită, urmând 
apoi ca ideea să fie întărită prin precizarea care sunt viața 
mea și apoi prin ultimele cuvinte cu nuanță de crez intim, 
doar așa pot trăi. 

Fata cu fragi a Lisei Strømme frapează tocmai prin 
acumularea și omogenizarea mai multor lumi aparent an-
titetice, pe care le aproprie sub semnul artei și al iubirii, al 
inocenței risipite într-o maturitate pruncească. Și, în final, 
pentru toate există lumină, întuneric și câte o nuanță. 

Romanul propune așadar o poveste în care adevărul in-
teresează exclusiv în măsura în care el ar fi putut fi oricând 
ceea ce ni se spune. E o poveste peste care adie umbra 
tragediei, a nebuniei, a geniului. O poveste de iubire, o 
poveste despre inspirație, despre forța covârșitoare a des-
tinului, despre experiențe trăite necondiționat, o poveste 
inspirată din liniile convulsionate ale unui tablou care 
răscolește încă imaginația fiecărui privitor. 

Ioana 
Tătărușanu, 

redactor-șef adjunct 
ALECART, este 

elevă în clasa a X-a, 
Filologie, la Colegiul 

Național Iași. Anul 
acesta, Ioana a 

obținut Premiul al 
II-lea la faza națio-
nală a Concursului 
„Tinere Condeie”.

Dragoș Pătrașcu
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Cartea lui Immanuel Mifsud, În numele 
Tatălui (și al Fiului) reprezintă un colaj 
de imagini și sentimente, gânduri și 

trăiri a ceea ce înseamnă să fii fiu și mai apoi 
tată, respectiv, amândouă în același timp. 
Cum se raportează fiul la tată, cum îl vede pe 
acesta de-a lungul vieții sale și cum se schim-
bă viziunea în momentul în care fiul devine 
tată sunt doar câteva dintre aspectele pe care 
cititorul le descoperă cu emoție în textul lui 
Mifsud. De altfel, deși cartea are doar apro-
ximativ 100 de pagini, autorul reușește prin 
ele nu numai să provoace lectorului o stare 
de intensă neliniște, ci să-l determine toto-
dată să privească cu sinceritate spre propria 
persoană. 

Immanuel Mifsud își construiește scrierea 
sub forma unui dublu jurnal, ce contopește 
în sfera sa însemnările de război ale tatălui 
naratorului, cu propriile amintiri contorsiona-
te, respectiv, experiențe cu și despre acesta. 
În incipit, autorul ne amintește că Roland 
Barthes, privind fotografiile cu mama sa, 

Henriette Barthes, după ce aceasta a murit, își dă seama că 
dacă altcineva le-ar vedea, probabil nu i-ar transmite nimic 
mai mult decât un simplu moment oarecare prins într-o 
imagine la fel de aleatorie. De asemenea, el mărturisește 
că sunt puțin îngrijorat că această fotografie specială nu va 
„spune” multe. Dimpotrivă însă, în timp ce citeam, aveam 
senzația la un moment dat că, în spatele rândurilor, pe 
paginile albe, erau imprimate imagini care se derulau când 
mai rapid, când mai încet, în funcție de ce înfățișau, iar 
cuvintele pluteau concentric undeva deasupra, descriind 
ceea ce vedeam deja. Memorii ale tatălui și ale fiului sunt 
lipite unele lângă altele, suprapuse peste cadre de război 
și iluziile pe care acesta le naște în imaginația tânărului 
soldat Guzeppi Marija Mifsud din Valletta, fiul Pawlei și al 
lui Salvu, proletar și socialist devotat, deși n-am citit nicio-
dată cărțile roșii (pentru că se află pe lista neagră a Mamei 
noastre, Biserica Apostolică Romano-Catolică, și pentru că 
n-am un cap bun pentru cărțile dificile, afurisite, deși știu să 
citesc puțin) […]. 

Tatăl apare în fața fiului său drept un personaj impună-
tor, trecut prin greutățile vieții și care stabilește anumite 
standarde ce e absolut necesar a fi atinse de copil. El 
reprezintă astfel un model, un ideal la care fiul este încă 

THE POST-WAR DREAM*:

În numele Tatălui 
(și al Fiului) de 

IMMANUEL MIFSUD

What shall we use/ To fill the empty spaces/ Where we used to talk?/ How shall I 
fill / The final places? (Pink Floyd – Empty Spaces)

Anastasia Fuioagă

*Nume al primei piese 
de pe albumul The Final 
Cut lansat de Pink Floyd 
pe 21 martie 1983.
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de mic conștient că nu poate ajunge. Se naște în acest 
context în interiorul copilului frica față de caracterul su-
perior, puternic, necruțător al tatălui, iar în adultul de mai 
târziu își fac loc vina și regretul ce survin așa-zisei trădări 
față de tată.

De la Kafka la anti-Kafka sau Complexul depășit

În Scrisoare către tata (la care Mifsud face trimitere recu-
rent), Kafka își ilustrează părintele ca pe un om impozant 
atât din punct de vedere fizic, cât și psihic, care încă din 
fragedă copilărie provoacă băiatului o frică apăsătoare, 
timorantă, castrantă. Teama de tată (perceput ca Tată) 
ajunge, treptat, să îi îndepărteze tot mai mult pe cei doi 
unul de altul, trezind, în final, în ochii fiecăruia, ceva ase-
mănător cu repulsia la amintirea celuilalt. De altfel, frica 
băiatului se dezvoltă de-a lungul timpului într-un complex 
de inferioritate inițial față de tată, ca mai apoi să evoluze 
într-unul față de întreaga lume. Grăitor în acest sens este 
fragmentul în care Kafka îi mărturisește părintelui său că, 
dacă ar avea o mapă a lumii de mărimea unui om, iar tatăl 
ar sta întins pe aceasta, el simte că lui i-ar mai rămâne 
doar bucățile de hartă neacoperite, neavând dreptul de 
a pretinde ceva din ceea ce este deja acoperit de trupul 
lui. De asemenea, scriitorul aduce ca dovadă faptul că nu 
a putut să se căsătorească, întrucât se simte privat de o 
astfel de reușită tocmai pentru că aceasta din urmă a fost 
(deja) asumată de tată.

La Mifsud însă, frica, deși subliniază diferențe concre-
te dintre imaginea tatălui și cea a fiului, este menită să 
îi apropie pe cei doi. Tatăl se arată în fața fiului, cât și a 
cititorului, drept un om puternic, fost soldat în cel de-Al 
Doilea Război Mondial, care, copil fiind, era nevoit să 
lucreze pe brânci oriunde apuca pentru a-și ajuta mama 
rămasă văduvă, purtând doar câte-un pantof într-un picior 
pentru ca perechea să țină mai mult, care își îndemna în 
permanență propriul copil să nu plângă, pe motiv că Nu 
poți să crești și să devii bărbat dacă plângi. Cum poate un 
băiat ca tine să mai plângă? Cum poți să mai plângi când 
ești suficient de puternic să-ntorci casa cu susul în jos? Nu 
se poate să plângi, pricepi? Pur și simplu nu se poate. Ajuns 
adult, în momentul rememorării copilăriei, teama fiului se 
transformă în vină, iar unul dintre momentele care deter-
mină această schimbare este amintirea scenei în care fiul 
își vede tatăl plângând la mormântul mamei sale și am 
înștiințat pe toată lumea că te-am văzut plângând. 

O altă imagine pregnantă a tatălui ce își lasă amprenta 
sub forma vinovăției este cea a jocului de fotbal din co-
pilărie, când, din amuzament și inconștiență, fiul aruncă 
mingea prea departe de tată, care, șchiop fiind (handicap 
rămas din timpul petrecut ca soldat în război), este nevoit 

să alerge o bună distanță pentru a prinde mingea. Primul 
sentiment care apare este mila provocată de suferința ta-
tălui, urmată fiind de vinovăția menționată anterior. Vina 
că el este cel care a provocat durerea (fizică și/sau psihică), 
vina că nu a fost mai bun, că nu i-a adus tatălui fericirea 
pe care credea că acesta o merită, în sfârșit, vina că nu a 
îndeplinit pretențiile tatălui, că l-a dezamăgit. 

Una dintre secvențele care m-a impresionat în mod 
deosebit, deși este relativ scurtă, este cea în care fiul se 
duce împreună cu tatăl său să vizioneze filmul The Wall. 
Eric Fletcher Waters moare în Bătălia de la Anzio, iar micul 
Pink se plimbă printre tranșee și găsește soldații plini de 
sânge și noroi, întinși pe spate, aruncați unii peste alții. Pe 
unul chiar îl învelește mai bine, chiar dacă e mort. Does 

Dragoș Pătrașcu
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anybody here remember Vera Lynn?/ Remember how she 
said that/ We would meet again/ Some sunny day… La 
gară micul Pink nu-și găsește tatăl, rămânând singur pe 
peron, în urma tuturor. În cartea lui Mifsud, adult fiind, fiul 
conștientizează că tatăl lui a coborât din tren, că el a avut 
un tată care să îl învârtă în timp ce se juca în parc. El se 
află însă în imposibilitatea de a fi recunoscător pentru asta, 
întrucât e prea târziu.

Răsturnarea perspectivei sau Ceea ce datorăm 
Tatălui

La nașterea propriului băiat și implicit trecerea narato-
rului de la statutul de fiu la cel de tată, acesta înțelege că 
de fapt era iubit de tatăl său necondiționat, că interzicerea 

plânsului era menită să fie de fapt o consolare, că atunci 
când tatăl său îl găsește plângând în cimitir și se duce la ei 
să le spună că sunt destul de puternic să-i pun la pământ 
pe toți, până la unul și se face că nu aude râsetele lor în 
timp ce se întoarce spre fiu, acesta recurge la un astfel de 
gest tot din iubire și din încercarea de a-l face să se simtă 
bine. 

Imaginea finală a tatălui, cea mai sfâșietoare dintre 
toate aș putea spune, este una incisivă, dureroasă, stâr-
nind regret și totodată neputință. Craniul tatălui mort ce 
privește fără ochi către fiu, tatăl, omul-model devenit doar 
oase aruncate în sicriu. O pierdere inevitabilă și un gol ce 
nu poate fi umplut, doar adâncit.
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Emil Brumaru, poet al zilelor noastre, unul dintre cei 
mai buni, introduce o poezie care nu se obstinează 
de la nicio resursă scriptică. Narativitatea nu se in-

sinuează, ci se oferă, cu naturalețe, alocându-și propriul 
spațiu, nu ca artificiu descriptiv, ci ca nevoie de explicare, 
de disecare a stărilor. În Amintiri din rai (Humanitas, 2016), 
volum cuprinzând 55 de poezii, însoțite de ilustrații, poe-
tul se folosește de vocea sa, nu modulează realitatea, ci 
o expune cu nonșalanță, în forma sa germinativă, brută. 
Parcurgându-i creația, încercăm sentimentul soluționării, 
pagină cu pagină. Fiecare conflict sau evadare a trăirii își 
găsește rezolvarea. Departe de a fi un demiurg care se im-
pune sau o conștiință auctorială, Emil Brumaru anticipează 
și redă finalitatea fiecărui eveniment interior, grație unui 
lirism contemplativ, instantaneu, fără a avea pretenția că a 
condus demersul stărilor. Cu alte cuvinte, poezia modernă, 
care împrumuta aerul kafkian de permanent necunoscut, 
de surpriză, ne restituie, acum, o parte din aerul vechi al 
poeziei, care drămăluia starea, care insista asupra fiecărei 
secvențe, ușor narativ, ușor deductibil, în timp ce poetul 
afla ce se întâmplă, parcă, împreună cu noi: Cleuța, ne-

vasta celor doi veterinari,/ Avea talia subțirică, țâțele mari/ 
Și la cur rea de muscă,/ Dar făcea cea mai bună zacuscă/ 
Din ciuperci, mai cu seamă din hribi. (Zacuscă din hribi). 
Limbajul nu e un instrument clișeic, e adaptat permanent 
stării, poetul fiind un ventriloc de excepție, din acest unghi. 

Pe de altă parte, stilul lui Emil Brumaru este recognos-
cibil și rezidă tocmai în iscusința magică de alternare a re-
gistrului lexical, de la termini argotici și populari, din sfera 
cea mai romanțioasă, la termenii religioși, fără a o exclude 
pe cea (nerușinat) erotică. Limbajul ar trebui să fie la acest 
poet, contemporan nouă, indexat. Atât de reprezentativ 
este românismului nostru, atât de fundamental tipului 
nostru de umor negru, frizând trivialul: Ce romantic îmi 
zmulgeai părul/ Mereu alb de poet al cetății,/ În numele 
dragostei și-al demnității,/ De-mi dădea borșul pe nas,/ 
De-mi scoteai zerul,/ Și-mi tremurau și chiloții. (Mă adorai).

Familiaritatea limbajului este ambientală, optimă citi-
torului. În unele poeme, găsim o năstrușnicie a acesteia, 
debordând de stare, total nonconformistă și spontană: 

DESPRE EXUVII NERUȘINATE

Amintiri din rai de 
EMIL BRUMARU

Oamenii se adună și sacrifică pe câțiva dintre ei, care să-i reprezinte, vorbind, în versuri, 
cu o suverană nerușinare (cum ar zice Ion Mureșan) despre rușinea prințului din noi de a 
fi și porc și despre rușinea porcului din noi de a fi și prinț. Cu sau fără delicatețe, poeții 
ne demască. Paradoxal actului poetic îi este inerentă povestea sau narativitatea. Nu ne 

așteptăm ca împăratul să se opună, nunta să se facă, porcul să coboare din caleașcă, 
să se porcească, tăvălindu-se în noroi și cerându-i prințesei să-l sărute. Poezia ne-a 

obișnuit cu gestul superb: scoase batista, îl șterse nițel la bot şi-l sărută. Atât. Restul, 
până acolo, e doar intuitiv. 

Sabinne-Marie Ţăranu
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pupeuri pe albele-ți pneuri,/ pupoaice pe caldele-ți pulpoai-
ce,/ pupane pe dulcile-ți rane,/ pupeice de două copeice,/ 
pupandre pe visele-ți tandre… (De-a puparea pân’ se ter-
mină cărarea). Expresivitatea aceasta deosebită, nuanțată, 
cu atât de multe valențe, ne introduce dispoziția poetului, 
odată cu nevoia, transmisibilă și imperioasă, de a scrie 
orice, de la bucurie sau tristețe până la cele mai amorfe 
revelații, cum sunt informațiile: Ruini, Rujambujă, Ruji de 
barabou, Sacâz/ Sarea caprei, Sămânța porcului, Săpun, 
Sărăcie. (Rujambujă).

Există, sigur, la Emil Brumaru, și dimensiunea 
tragică, apoteotică, a evenimentului interior. 
Atunci, poetul substituie sarcasmului chicotitor 
o sobrietate și un respect religios, ingenuu, 
datorat iminenței cu care viziunea amplă, 
retrospectivă, lovește o simplă incidență a 
sufletului, ce nu exonerează timpul de vinovăția 
schimbărilor sale crâncene. 

Tonul poetic e, adesea, răvășitor, aproape sentențios: 
Și totuși cu mine cum mai rămâne?/ O să mă mănânce, 
acolo-n pământ, niște râme?/ Aș vrea să mă roadă o 
floare/ Cu petalele ei ronțăitoare/ (…)/ Și deodată îl vezi 
pe Isus/ Cum vine spre tine de sus/ Să-ți spună ceva ce 
niciodată/ nu ți-a mai spus… (***). Recursul la copilărie 
este, în poemele de față, un element ce nu ține doar de 
segmentul ludic al vocabularului. Întâlnim o reiterare a 

copilăriei în conștiința senectuții, care aproximează fata-
litatea, dar și în tematica propriu-zisă a unora dintre po-
eme: Un elefant sărea pe-o pânză de paianjen/ Și trompa 
lui în aer flutura/ Iar noi ne atârnam, râzând, de ea/ Și ne 
gândeam că asta-i dragostea/ (…)/ Trei elefanți s-au agățat 
cu trompele de-o rază/ Și de atunci nici pânza de paianjen 
nu mai este/ Și-am înțeles că-i numai o poveste/ Frumoasă 
din adolescență… (Cântec din copilărie).

Problema versificației este un alt aspect, care ține de 
ineditul poemelor lui Brumaru. Într-o societate a versului 
alb, acesta trezește în noi deliciul, încântarea, apetitul pen-
tru rimele împerecheate sau îmbrățișate, acele jocuri de 
cuvinte, care nu mizează doar pe artificiul imaginii sau al 
stilizărilor, devenind motrice și prin faptul că se potrivesc 
la fix: Deasupra-ne-s puzderii de stele și de îngeri/ Ce ne 
îneacă-n raze și-n falduri de răsfrângeri (Cântec de dragos-
te). Dimensiunea erotică este, se știe, caracteristică poeziei 

Ioniță Benea
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lui Emil Brumaru, alternând de la așa-zisul misoginism la 
esența reală a unui lirism plin de pathos, vorace în expu-
neri, organic, chiar gastronomic, cum numai unei poezii 
pătimașe i se permite: Să te-ntind printre fripturi, / Să te 
consum cu mujdeiuri și murături,/ Dragostea mea-nflăcăra-
tă să mi-o înduri (Regina Mab). Acompaniază romantismul 
grațios, care se insinuează timid, cucerind cu delicatețe, la 

fiecare lectură: Atunci m-am gândit să fii mare,/ Să te cla-
tini alături de mine,/ Puțin cu-ndrăzneală, puțin cu rușine,/ 
Să ai frumusețea unei fecioare. (Regina Mab). Tragismul 
iubirii este un vertex al vocii lirice, monumental angoasei, 
subsidiar, de cele mai multe ori, erotismului ironic: Eram 
poet, erai studentă,/ Trăgeai pe nas ca o dementă,/ Iar eu 
beam zece mii de votci/ În cinstea dulcei tale potci (Odă). 

Dragoș Pătrașcu, Cuplu din ciclul Note despre 
linie, desen tuș, hârtie Canson, 1996, 100x70 cm, 

foto: Mihai Panțir
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Când este scos la iveală, impresionează 
numaidecât, fie prin revoltă: Cum ne mințim 
dragostea-n față/ Și nu ne pedepsește nimeni!/ 
Și nu avem decât o viață,/ Sângele unei singure 
inemi (Cântec trist), fie prin fatalism: Totul a ars, 
veșminte, trupuri, iată,/ Jur-împrejur e o ruină!/ 
Să fie dragostea de vină? Sau noi? Dar asta nu vom 
ști-o niciodată… (Soare oprit).

Sabinne-Marie Țăranu, absolventă a Colegiului „Petru Rareș” Suceava, este 
studentă la Facultatea de Medicină a UMF Iași.

a detaliului: Am încercat toată viața să scriu 
o cană/ O, nu despre o cană/ ci O CANĂ!!! 
M-au fascinat îndeosebi/ cele de lut, zmălțuite 
savant/ și zvăpăiat, încăpătoare, adevărate,/ 
cetăți medievale, cu toarta tandră (Cana).

Simțul organic, vizionar, cromatic, al exte-
riorului este o incintă a fermentărilor, a celor 
mai frumoase eufuziuni lirice, a celor mai mul-
te revanșe umane în fața intemperiei, sub ori-
ce formă a ei: Ții minte?-n rai creșteau dovleci 
albaștri,/ Știuleții aveau boabe de argint,/ 
Iar eu tot încercam, blând, să te mint/ Că 
roua-n iarb-un soare orb o paste (Amintiri din 
rai). Metaforele și comparațiile, la Brumaru, 
sunt celestiale, rotunde, atât de axiale, încât 
simțurile fiziologice ale cititorului devin rudi-
mentare: Apoi te-agățai, balansai și cădeai,/ 
Dând drumul la corpusculara, ondulatoria 
rază/ Subțire, topindu-te-n ceașca de ceai/ ca 
zahărul candel, ca acadeaua (Regina Mab). 

Fiecare dintre cele 55 de poezii ale volumului 
e asemănătoare unei piese de puzzle. Fractali 
ai unei conștiințe narative, cu o dinamică ce 
nu se sustrage de la incidențe sau argumen-
te, ca într-un reflux nestăvilit de imagine, de 
pigment. Spațiul poetic este, astfel, exploatat 
în totalitate, sustrăgându-se canonului liric și 
cedând unui vizionarism narativ, exhaustiv și 
delicios, pagină cu pagină. Ilustrațiile realizate 
de Răzvan Luscov întrețin imaginarul, insti-
tuind o artă ambivalentă, într-un anume fel, 
disciplinară. Emil Brumaru, poetul exemplar al 
Amintirilor din rai, arde pielea de porc dintre 
noi și poezia vie, transformându-ne în prinți și 
prințese, cu fiecare incursiune.

Ars poetica este o temă indispensabilă unui poet care 
manifestă o nevoie cronică de a scrie, apărând chiar de-
clarativ în multe dintre poemele sale: O carte e-atât de 
frumoasă/ Încât strivește sufletul meu/ (…)/ Îndurați-vă, 
îngeri, dați-mi-o-n dar/ Eu am scris despre voi și v-am 
ajutat (***). În alte câteva poeme, ars poetica întregește 
calitatea, aproape nevrotică, a actului scriptic, semiotică 
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Recunosc, de obicei evit lecturile care mă scufundă 
în realitate. De cele mai multe ori, cărțile care și-au 
pierdut vocația transcendentului, care nu deschid 

nicio fisură în zidul neputinței noastre de a fi altceva decât 
prizonieri în lume, îmi provoacă o reacție de reticență 
instinctivă. Romanul lui Dan Coman mi-a refuzat această 
lașitate în fața realității, mi-a blocat retragerea într-un 
imaginar facil, al simbolurilor și al măștilor. Citind, mă 
simțeam ca și cum aș fi fost forțată să privesc, prin gaura 
cheii, într-un dormitor. Căsnicie este un roman al nudității 
fizice și emoționale, al sexualității asumate fără pudoare, al 
relației conjugale demistificate. Un roman care explorează 
dorințele, frustrările, minciunile și regretele care ajung să 
erodeze un mariaj, un roman al erotismului deprins di-
dactic, al instabilității emoționale, al căutării disperate pe 
urmele armoniei și ale fericirii. Cei doi protagoniști, el și 
ea, sunt analizați sistematic, desfășurând în fața cititorului 
un întreg labirint de amintiri și de speranțe, de ezitări și de 
temeri, de gânduri și de senzații. 

Aparența unei paradigme și eliberarea de ea 

Inițial, cei doi ne par construiți simplu, fideli unei para-
digme desuete: el – intelectual, atrăgător, activ, orgolios, 
viril; ea – timidă, mediocră, pasivă, fără cea mai mică urmă 
de amor propriu și fatal îndrăgostită de soț. În primele pa-
gini, femeia din mine se revolta citind; ulterior, alternanța 
perspectivelor mi-a permis explorarea, în paralel, a celor 
două psihologii, care sfârșesc prin a fi esențialmente simi-
lare. În fond, amândoi se blochează înainte de a face pasul 
ferm spre celălalt, nereușind să găsească un limbaj comun 
și să își exprime, astfel, emoțiile și dorințele. Fiecare dintre 
ei îi reproșează celuilalt atitudinea distantă, lipsa de înțele-
gere și de tandrețe, refuzul senzualității. Rebeca este însă 

personajul cel mai complex, pe care cititorul îl cunoaște 
atât din descrierile soțului ei, cât și, mai ales, din paginile 
jurnalului pe care îl scrie. Dan Coman sondează cu talent și 
minuțiozitate psihologia feminină, paradoxurile ei, conflic-
tele dintre instinctele sale și tabuurile autoimpuse. Într-o 
mare măsură, Căsnicie este un roman despre demersul 
Rebecăi de autocunoaștere, mai ales prin prisma sexuali-
tății sale: N-am crezut niciodată c-aș putea face așa ceva. 
Că pot ajunge la asemenea gânduri și la asemenea plăceri 
fără să mă simt vinovată. Că mă pot redescoperi depășind 
limite până atunci inimaginabile, în zonele astea care până 
acum mi se păreau absolut interzise, diabolice, abominabile 
și care acum îmi vin în minte și mă bucură enorm, știind, 
simțind din tot sufletul că nu sunt interzise în nici un fel. Că 
duc până foarte, foarte aproape de dragostea totală, așa 
cum n-aș fi putut, n-aș fi reușit să o concep, să o înțeleg 
înainte. Femeia, percepută întotdeauna de societate în 
virtutea pasivității sale, în umbra virilității partenerului ei, 
se redescoperă acum, spre propria surpriză, în totalitatea 
forțelor sale, conștiente și inconștiente. Primul zid care 
trebuie depășit, pare să ne transmită romanul, se află în 
noi înșine: este zidul propriilor complexe, norme și limitări. 
Zidul bunului simț, al convingerilor pe care, în străfundurile 
sufletului, le respingem dintotdeauna, al plafonării în ceea 
ce se cade și ceea ce nu se cade. Într-o existență fadă și 
alienată, singura soluție viabilă este propria acceptare, îm-
brățișarea obscurităților pe care le refulăm în rezervoarele 
noastre sufletești. 

Demistificarea seducției și criza remistificării

Romanul lui Coman este suprasaturat de real: nimic nu 
este edulcorat sau voalat, dar nici ostentativ prin grotesc. 
Explicit fără vulgaritate, Căsnicie își plasează cititorii în 

PRIVIND PRIN GAURA CHEII:

Căsnicie de 
DAN COMAN

Căsnicie este un roman al nudității fizice și emoționale, al sexualității asumate 
fără pudoare, al relației conjugale demistificate.

Laura Ștreangă
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poziția incomodă a Rebecăi: aceea de a păși în afara unui 
orizont al canoanelor asumate artificial. Seducția este, la 
rândul său, demistificată: nu este reprezentat un joc poetic 
al pasiunilor, nici o poveste romantică a dragostei necon-
diționate, ci un proces laborios, compus din refuzurile lui 
succesive și din insistențele ei aparent umile și nejustifi-
cate. Cuplul se formează sub semnul unei resemnări, al 
unei jumătăți de iubire, iar căsnicia pare să evolueze rapid 
spre o rutină a vieții de familie, spre o singurătate în doi. 
Răniți de această înstrăinare treptată, soții se adresează, 
pe rând, unei prietene comune: Daria, Vestitoarea, cea 
care îi ascultă și își propune să le salveze mariajul. Fidelă 
crezului că dragostea se învață, fiind o chestiune care ține 
de tehnică, Daria le arată cum se pot redescoperi reciproc, 
fizic și emoțional deopotrivă, și sfârșește prin a deveni al 
treilea punct al triunghiului amoros. Exuberantă și solară 
ca personalitate, atrăgătoare și naturală ca femeie, Daria 
reușește să le salveze relația, prin răbdare și creativitate. 
Așa cum alte cupluri, pentru a rezista, și-au găsit suport 
în credință sau în copii sau în călătorii sau în psihologi și 
terapii, noi am avut-o pe Daria. Sau, mai degrabă, cum zice 
el, ea ne-a găsit pe noi, știind exact de ce avem nevoie, ce 
trebuie să facă, până unde e nevoie să ne ducă pentru a ne 
descoperi cu adevărat unul pe altul. Și e perfect adevărat: 
abia acum înțeleg cine suntem și de câtă bucurie suntem 
în stare. Provocarea adevărată cu care se confruntă cuplul 
survine, însă, după dispariția Dariei din viețile lor. Nevoiți 
să își construiască singuri punți unul spre celălalt, cei doi 
par să se întoarcă în situația inițială, iar căsnicia lor se în-
dreaptă, din nou, spre colaps. 

Construcția romanului, tipic postmodernă, este com-
pusă din retrospecții succesive, decupaje, perspective 
intercalate și anacronii. Cele două personaje sunt cuprinse 
astfel într-o rețea amplă de oglinzi, în care autorul cap-
tează, în contururi sigure, fiecare ipostază și fiecare eta-
pă din picajul emoțional pe care acestea îl trăiesc. Stilul 
scriitorului este alert, onest și fluid, iar fiecare scenă pare 
să explodeze de senzații: culorile, gesturile, sunetele, 
mirosurile și atingerile invadează cititorul, corporalitatea 
cuvintelor și concretețea imaginilor îl seduc, energia pagi-
nilor îl acaparează. Căsnicie este o carte pe care o citești în 
câteva ore și apoi simți că ai trăit-o. Incomod, sincer și fără 
menajamente, romanul ne provoacă să ne gândim la ceea 
ce suntem și nu vrem să recunoaștem. 

Dragoș Pătrașcu
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Volumul debutează cu poemul Șoricelul, care ascun-
de un soi de let it be, recunoașterea incapacității 
oamenilor de a iubi pe cineva pentru ceea ce este 

și nu pentru modul în care el sau ea te face să te simți 
(Sufletul e un șoricel alb/ ghemuit undeva în gura/ unui 
copil până cască./ E mai ușor să lași copilul fără suflet/ să 
doarmă decât să prinzi șoricelul/ de coadă.).

Citite în românește, versurile parcă sunt adresate, iar 
metaforele și simbolurile folosite întârzie numai mesajul 
ce se grăbește să fie deslușit. Amintirile evocate ascund 
idei ce par a se roti continuu, fiecare amintire reluând idei 
expuse într-un text anterior. Cred că versurile s-au născut 
versuri din necesitatea de a desluși cum a evoluat poves-
tea de dragoste, ce a durut mai mult, ca într-un proces de 
analiză psihologică la care poeta a trebuit să se supună 
pentru a-și explica sieși mai întâi unele stări. Poate de 
aceea volumul începe cu concluzia la care a ajuns artista, 
după forțarea de a exprima stări sedimentate ce par că se 
confundă. Adevărul este îmbrăcat într-un voal transparent, 
ca să nu poată spune nimeni că e gol, că nu se cade. 

În engleză, însă, poemele sună diferit. E ca și cum ne-am 
obișnuit ca vizualul să acapareze totul, versurile devenind 
flashuri, invocări ale trecutului. Devenim imuni la detaliile 
în plus ce nu ascund elemente noi, ci reiau obsesiv ideea 

generală a textului. Autoarea completează decorul poetic 
personal cu motive sau metafore ce oferă impresia pă-
trunderii într-un spațiu intim al exprimării. Astfel, iasomia 
devine simbol pentru dragostea febrilă, lavanda pentru 
căsnicie, iar zidurile și limba străină, pentru eforturile ar-
tistei de a ierta comportamentul prea distant al poetului. 
Nereușind să își exprime suferința prin dialog liber, poeta 
completează cadrul amintirilor cu detalii încărcate de sem-
nificații: Într-un parc de lângă zidul cetății, culegi/ o frunză 
verde-aurie din iarbă,/ îmi desfaci buzunarul de la piept, 
vâri/ codița înăuntru în timp ce începe să plouă. Începutul 
poemului Derivate e simplu, nepretențios, urmând ca la 
final să se revină la același motiv vegetal (frunza verde-au-
rie e înnegrită), element pe care l-am trecut cu vederea 
în incipit.

În versurile Tarei Skurtu cunoaştem un anume fel de a 
iubi, unul contemplativ, având ca scop analiza comporta-
mentului și a emoțiilor celuilalt spre a ști întotdeauna cum 
să-i faci pe plac. Ceea ce generează, însă, frustrarea resim-
țită uneori în versuri este tocmai răceala cu care răspunde 
iubitul poet, comparată cu efortul artistei.

Dorința de a-l cunoaște spiritual pe celălalt este uitată 
prea repede, dragostea pierde aspectul autentic, iar acest 
fapt este puternic resimțit de poeta-personaj. Confuzie 

CÂNTEC PENTRU SURD

Skurtu, România de 
TARA SKURTU

O aromă puternică de Ce frumos ar fi fost dacă emană versurile Tarei Skurtu (poetă și 
traducătoare amEricană, cu străbunici români, iubitoare ea însăși de poezie românească) în 
cel mai recent volum al său, Skurtu, România, publicat în românește, în 2016, la Charmides. 

Vocea feminină, senzuală, nicidecum nu acuză, ci analizează cinic problema fericirii în cuplu. 

Irina Popescu 
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Dragoș Pătrașcu

(Vreau să înțeleg,/ îți studiez limba obscură), regret (Eram 
mai fericită atunci), frustrare (Mi-ai spus că vrei să schimbi/ 
titlul poemului meu din „Dorință”/ în „Nevoie” [...] – Însă 
poemul ăla nu era despre tine), toate se lovesc de ven-
tricule, atrii, amintirea lui va petrece mult timp în trupul 
femeii până mintea va înțelege că e o greșeală să gândești 
că un om ți-ar putea adăposti sufletul și te-ar face fericit 
cu adevărat. 

Se poate spune, de altfel, că volumul este un poem în-
treg, întrucât fiecare poezie conține măcar o referință la o 
alta sau un element de cadru comun. In Eclipsă ni se oferă 
o nouă explicație pentru pasăre în dialectul skurtian. L-am 
corelat cu atracție sexuală, urmând ca în Derivate termenul 
să fie necesar traducerii textului întreg pentru a ajunge la 
mesaj (Am hotărât să îmi las/ pasărea în cămașă). Astfel, în 
fiecare metaforă parcă s-ar strecura un Tara a fost aici, în-
cât, după ce toate versurile sunt trecute prin filtrul cognitiv 
al fiecăruia, intervine sentimentul că tocmai am cunoscut 
un om pe care poate nu îl vom întâlni niciodată.

Poezia Tarei este de fapt o poveste spusă într-
un fel anume, cu empatie asumată, de parcă cel 
de la capătul celălalt de fir ar fi un prieten 
vechi. Plecăm cu sentimentul că poeta-personaj 
a înțeles jocul cinic al apropierii afective (că 
aceasta izvorăște întotdeauna numai din egoism) 
și ajungem în miezul problemei, incapacitatea 
celor doi de a-și comunica unui altuia dorințele și 
nevoile.

Idei simple, sentimente ușor de explicat, niciun aspect 
revoluționar în ceea ce privește dragostea, însă poate 
tocmai acest fapt i-ar face pe unii cititori să considere 
aproape de dânșii versurile Tarei Skurtu. Poezia nu are o 
concluzie răsunătoare, nu e discurs motivațional sau un 
monolog de om țâfnos, ci o rememorare a unor vremuri 
febrile, urmate de o viziune cinică, rece asupra încercării 
de a iubi pe cineva. Mai rămâne o singură curiozitate: dacă 
versurilor le ședea mai bine dacă s-ar fi născut proză. 

Irina Popescu este elevă în clasa XI-a la Colegiul Național „Petru Rareș” și a 
obținut premiul al II-lea la etapa națională a Olimpiadei de Lectură.
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Decantându-se însă, după ce vertijul lecturii se ter-
mină, ele generează o frumusețe aparte care reiese 
tocmai din turnura cuvintelor, din jocul permanent 

dintre semn și sens, dintre ceea ce este la suprafață și ceea 
ce se ascunde în spatele fiecărei întâmplări/experiențe, din 
alunecarea dinspre denotativ către subtilități lingvistice 
delicioase. Inițial mi-am spus că Dan Alexe propune (con-
tinuând într-un fel viziunea din Miros de roșcată amară și 
alte povestiri scandaloase) o literatură fantastă, căci e vor-
ba despre o suită de imagini halucinante, de un personaj 
narator deopotrivă cabotin și erou tragic; povestiri în care 
trupul și sexualitatea nu sunt decât pretextul de a organiza 
o sarabandă a cuvântului. Recitind volumul, aș spune că e 
mai degrabă o proză cu intrări multiple și grade diferite 
de a se oferi cititorului, cu semnificații care se propagă 
în funcție de imaginația și erudiția fiecăruia. Căci nimic 
nu e întâmplător, nici în structura, nici în dialogurile sau 
experiențele imaginate, dar jocul nu e nici un moment 
ostentativ. Textul îți dă cât poți lua din el. Respiră erudiție, 
ironie, autoironie, e impregnat de grotesc, de livresc și nu 
se refuză cititorului dacă acesta nu poate ieși din lineari-
tatea unei anumite grile de lectură. Probabil acesta e și 
motivul pentru care nu există o lectură călduță a textelor 
lui Dan Alexe; ele fie seduc, fie repugnă. 

Pelerinaj către Logos 

Structura volumului este foarte riguroasă: 22 de poves-
tiri, XXII arcane majore, cum cititorul este avertizat încă de 

la început, care aparent pot fi citite în orice ordine, deși este 
evidentă grija pentru un sens intrinsec al totului, un punct 
cosmic aidoma Aleph-ului lui Borges. Chintesența lumii 
viitoarelor povestiri, întrezărirea drumului se face încă din 
primele pagini, când sub aparența unui preludiu sexual, 
identifici autoreferențialitatea narativă: Un cot al zidului, o 
combinație între fanta din chirpici și colțul străzii, un cotlon 
în care se-mpletesc liniile de fractură ale Universului. Dacă 
ea se întinde pe jos, pune capul pe ultima treaptă și uită de 
sine, va întrezări rabini cabaliști și arcane de Tarot și alchi-
miști din Avignon și amorezați la cercul polar și legionari 
români pe frontul din Majadahonda. Sub pretextul unor 
întâmplări savuroase, în care sexul și plictisul, deznădej-
dea, visul și realitatea configurează un itinerariu spiritual 
se produce întâlnirea cu tine prin întâlnirile succesive cu 
mai multe femei (de care personajul narator se simte atras, 
de care se agață, alături de care trăiește experiențe intense 
sau doar fragmente posibile din aceste experiențe), dar și 
cu diferite figuri masculine (doar aparent de plan secun-
dar și e suficient să-l invoci pe Rebbe Ghelerter, pe negrul 
Walter, pe Ionel și Vasile - cei doi legionari exaltați plecați 
pe frontul din Spania, pe Dom Pernety și experiențele lui 
alchimice); un periplul printre arcane referențiale dintre 
cele mai diverse: de la cabala la transa Sfintei Teresa și la 
alchimie, de la Villiers de l Isle-Adam, Eliade sau Huxley 
până la nenumitul, dar omniprezentul Mateiu Caragiale. 
Căci imaginea lui Pirgu și a lumilor prin care el se perindă e 
în subsidiar omniprezentă, însă, în cazul volumului lui Dan 
Alexe personajul narator e o unitate care își subsumează 

UN ULISE MODERN ÎN PERIPLU PRINTRE ARCANELE LUMII

În punctul lui rebbe G.
de 
DAN ALEXE

Prima imagine care îmi vine în minte când mă gândesc la povestirile lui Dan Alexe 
din volumul În punctul lui rebbe G. este aceea a unui carusel: imagini deformate de 

mișcarea înnebunitoare sus-jos, o lume din care se desprind chipuri, gesturi, întâmplări. 
Contorsionate, grotești, diforme. 

Nicoleta Munteanu
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trinitatea mateină: un Pantazi-Pașadia-Pirgu deopotrivă 
estet, cabotin, căutător și depravat. Jocul e deopotrivă 
la vedere (… narațiunea va pune în scenă nesfârșite și 
inventive împerecheri colective erudite, clasate în XXII 
tableaux vivants: teatrale episoade mitologice, scene din 
arcanele majore de Tarot jucate pe care triumfale, alego-
rii și meșteșuguri, arome și licori, diavoli, roata norocului 
și magnetism de câine de Armenia) și ascuns, căci nu 
există o singură cheie, ci o sumă de posibilități care 
întredeschid semnificații: Altfel zis, l-am întrerupt: dacă 
noi am fi acum personaje într-o carte cu 22 de povești, 
fiecare poveste corespunzând unei lame de Tarot și unei 
litere ebraice, de câte ori am citi istoriile în altă ordine, 
sau combinând o parte din ele, am genera un alt discurs, 
un alt Logos și o altă Facere? Da, îmi spuse sever rebbe 
Ghelerter, întrerupându-mi deriva. Și iată, de fapt, ară-
tându-se în toată splendoarea sa adevăratul personaj 
al volumului: cuvântul care generează lumi. Plăcerea de 
a-l descânta, de a-l descompune, de a-l face să iradieze 
punându-l în contexte paradoxale, de a-i recupera vi-
talitatea pierdută prin uz e ceea ce provoacă în primul 
rând imaginația în acest volum generând barthesiana 
plăcere a textului, ditirambica revărsare de ludic și 
seducție: de la Pupă-mi Weltanschauunga la Krishna 
mă-tii până la transmutările verbale alături de Țipora 
sau „explicațiile” cabalistice oferite de Ruth conform 
cărora între Dumnezeu și femeie (…) e doar o diferență 
de respirație, sau aș zice mai degrabă: Dumnezeu e o 
femeie faringală.  

Cabotinism și căutarea Aleph-ului 

Fiecare capitol este precedat de o imagine cores-
punzându-i o literă din alfabetul ebraic. Acestea dau o 
cheie de interpretare, căci experiența narată e corelată 
semnificației cărții, dar nu total. În sine, întâmplările nu 
au sens major, așa cum nici imaginea cărții de Tarot 
luată autonom nu are. Dar Sensul se constituie treptat 
în corelație cu sensurile colaterale/secundare și cu în-
tregul experiențelor. E același raport care se stabilește 
între Cuvânt (cu sensul sau sensurile lui autonome) 
și discurs. Se creează astfel o punte pe care cititorul 
poate păși (sau nu) în jocul imaginat și regizat de au-
torul demiurg. Nu întâmplător, cartea care îi aparține 
personajului narator e Le Mat/Nebunul (În punctul lui 
rebbe G), căreia nu-i corespunde nicio literă în alfabetul 
ebraic și pe care rebbe i-o explică astfel: Asta-i cea mai 
importantă, cea mai puternică. Poate fi prima, dar cea 
mai adesea e ultima din joc. Vezi tu vagabondul acesta? 
Acesta ești tu, e cartea ta, ești un om fără legături, cu fața 

mânjită, malahie în ochi, suflet cu franjuri… Dânsul, 
Le Mat, Nebunul, este eternul Vagabond. Privește 
la el: chiar în clipa asta un dulău celest îi sfâșie 
curul fudul. Histrion și profet, împotmolindu-se 
în mrejele realității, purtat de nebunia căutării în 
spații nevăzute din care adună fărâme de adevăr 
pe care le împroașcă în forme non recognoscibile 
sau inteligibile doar puținilor inițiați, aceasta e 
condiția personajului narator, căutător de sensuri 
alchimice printre experiențele mundane ale trupu-
lui. Dar dacă tot trebuie să piară sfâșiat măcar are 
consolarea că un dulău celest (și nu un maidanez) 
îi sfâșie curul fudul. 

Eros-Thanatos-Logos sau trinitatea lui 
Dan Alexe

Faldurile cuvintelor dezvăluie aparent o meca-
nică a împerecherii, cu unele experiențe eșuate, 
cu altele pline de extaz, din fiecare putându-se 
desprinde „o învățătură”. Unele femei sunt do-
minatoare, vampirice, altele plictisite sau mani-
pulatoare, dar niciuna nu este în esență altceva 
decât pretextul unei experiențe de cunoaștere. O 
experiență în care erosul este în strânsă legătură 
cu thanatosul (în forme subtile) și cu logosul. E 
aceeași încrâncenare, luptă, extaz și eșec în ambele 
tipuri de experiență. Nu întâmplător, Dan Alexe 
afirma că în literatură sunt doar trei lucruri care 
merită tratate: sexul, moartea și limbajul. Doar 
aparent sexul este în prim-planul acestor povestiri. 
Moartea se insinuează și intră apoi brusc în reali-
tate (ca în Aum sub ureche sau în Majadahonda), ia 
forma despărțirii, a ratării în cuplu, a plictisului și 
indiferenței, a urâțeniei. Cât despre limbaj, acesta 
configurează universuri autonome, senzuale, pline 
de sunete, de mirosuri, impregnate de autentici-
tate. Erudiția se ascunde cu voluptate în spatele 
acestor întâmplări deloc banale tocmai pentru 
că sunt epurate de aspectele liant care în imediat 
acoperă ceea ce pulsează în vintrele fiecăruia și 
cuvântul taie în miezul experiențelor evocate/ima-
ginate. Ceea ce rezultă e un volum care, citit fără 
parti-pris-uri, ar putea constitui călătoria unui Ulise 
modern nu către Itaca, ci spre Cuvânt sau aventura 
unui Pirgu modern care înlocuiește Bucureștiul cu 
Lumea.

Nicoleta Munteanu este coordonator al Clubului de cultură ALECART.
Radu Carnariu
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Pe parcurs, ni se relevă un univers aglomerat, cu valori 
temporale discontinue chiar în esența prezentului 
existențial: eu sunt dintr-o stirpe rea, aerul e mocir-

los în jur, dar tu ești un scafandru încercat (kitsch&porn). 
Totuși, poezia Ritei are mereu fluiditate, iar avântul liric 
înlătură obstacole, fiind profund și dinamic. Versurile 
curg în timp ce sunt citite, creând impresia de contopire 
a poetei cu această forță în mișcare a versurilor. Cele 47 
de titluri nu doar promit, ci chiar desfășoară o miraculoasă 
acuitate afectivă, intuind și anticipând trăirile cititorului: 
poemele te afundă în lumea imaginarului și îți oferă spa-
țiu să te desfășori. E, de fapt, un imaginar ce transcende 
în real. Nimic dincolo de limite. Dragoste, bucurie, furie 
oarbă, singurătate, frici, durere, suferință. Tot ceea ce ființa 
trăiește, tot ceea ce poate aduce împlinire de moment, ca, 
mai apoi, ca într-o istorioară încurcată în care noi am fost 
chemați prea târziu, să ne spălăm mâinile (împărțire), să 
realizăm că, de fapt, Rita Chirian descrie prezentul într-o 
manieră concretă, nediluată: de bucurie, începem să ne 
purtăm pe dos (generator). Eul poetic nu se străduiește să 
iasă din sfera umanului viu, a cotidianului pe care îl trăieș-
te, a aerului care nu ne mai ajunge, între pereți, unde ceva 
se sparge&trecem unul prin celălalt/ marea se mișcă încă 
aproape/ cu ce se aseamănă flacăra brichetei după ce sufli 
în ea?/ (dar fiecare dintre pereții unei camere poate fi pe-
retele/ unei alte camere)/ (ce înecați frumoși, ce aproape),/ 
cum în poveste copiii se dau cu sania/ un anotimp întreg/ 
&încă puțin (între pereți).

O individualizare a modului de a scrie al Ritei Chirian 
și, mai presus de toate, un registru stilistic, poate la mo-
dul intuitiv, deschis interpretărilor, se conturează încă 
din grafica realizată de Ilinca Pop a copertei. La o analiză 
minuțioasă, ceea ce la prima vedere, în nuanțe gri-verzui, 
pare a fi numai un exercițiu de imagine între dizolvarea 
vocii poetei și efortul depus în căutarea umanității, capătă 
în poeme putere organică, umple de viață imaginile tari, 
surprinzând răzvrătirea, oarecum echilibrată, a identității: 
dacă ți-e sete, așază-ți în față un pahar cu apă și nu-l bea/ 
incendiază piane/ câtă vreme, încet, se pregătește execuția 
(câtă vreme, încet).

În Casa fleacurilor, Rita Chirian nu se limitează la a duce 
mai departe un traseu poetic, ci tinde să dovedească (și 
cititorului) o conștiință a transformării, prin referire la ex-
periența trăită, subiectivă și fixată în timpul trăit acum, al 
cărei obiectiv este construirea unei lumi imaginare credibi-
le tocmai prin imagine, fiind bazată de aceea pe o relativă 
consistență sub aspectul comunicării directe: pe măsură ce 
soarele apune, vei observa că strada e o scară care duce în 
lumea corectă, acolo e un om foarte palid, împlinit și, de la 
distanță, pare să aibă numai jumătate din vârsta pe care 
o are, poate chiar tu ești, fumează și se uită către străzile 
deturnate cu o oboseală mare și dulce,[...] și înțelegi, încet, 
fără chin, că realitatea se coagulează, și nimic nu poți să 
faci împotriva ei, că morții au fost și ei foarte fericiți. (mem-
brul fantomă).

SINGURĂTATEA ÎN FLĂCĂRI

Casa fleacurilor de 
RITA CHIRIAN

Dincolo de titlul ușor „minimalist”, cele 66 de pagini sunt altceva: o rețea de canale pline 
cu sânge și melancolie, amintind de rețeta romantică, transpusă în secolul 21. O afirmă 
autoarea însăși într-o artă poetică, sugerând o apocalipsă personală: să ne închipuim că 
toate poveștile, oprite la timp, au happy-end, oprită la timp, inima să rămână o instalație 

păcănind, un motoraș legând oameni în flăcări (sud).

Violeta Alina Ţibuleac
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În acest fel, poeta îndreaptă conținutul tematic înspre 
un real sinistru, ale cărui tenebre încearcă să distorsioneze 
frumosul, motiv literar reluat în majoritatea poemelor din 
volum. Dar sub diferite forme: atât de frumoasă că e tor-
tură să o descriem. (crab); oricât de frumoase, sunt sume de 
interdicții (imitația carnivorelor); frumusețea ta/ e-această 
întâmplare târzie (live the lie). Acest tip nou de real se in-
sinuează în mintea cititorului încă din mottoul volumului, 
o lume pendulând între Frumos și Bine: Es ist so schön an 
deinem Blut (Este atât de bine în sângele tău). 

O suprapunere de imagini, o glisare de lucruri și stări ce 
asigură un precar confort al sinelui, disperat de căutarea 
căldurii animale a subiectului: și dac-acum ne-am schimba 
mirosul, animalul mic din capul meu n-ar recunoaște 
animalul mic din capul tău (generator). Dincolo de fapte, 
cu brutalitatea lor decojită de orice încercare de a explica, 
se creează un univers coerent și dinamic în ființa umană 
însăși, în viața ei comună, cu limitele ei. Niște imagini 
alb-negru întipărite pe retină, care prind culoare odată cu 
definirea echilibrului existent în contactul cu obiectele și, 
prin extensie, cu alteritatea: totul trebuie să fie derulat cu 
încetinitorul, de vreme ce viața e frumoasă (mise en place).

De la destăinuiri (am dat gata/ exercițiile de sinteză,/ 
episoadele de manie,/ straniile compulsii de femeie/ care-și 
organizează/ cuibul/ fără cusur) până la efortul de a con-
strui, jucându-se, o imagine a semnificațiilor (o să asculți 
echipele modulare din minte, ochii tăi, transparenți, vor se-
măna cu un dans printre mesele goale), un fel de Yin-Yang 
modular, capabil să le expună concret, conform dorințelor 
poetei, Rita Chirian ajunge să surprindă, paradoxal, prin 
simplitatea imaginii, care lasă loc unui adevăr perceptibil, 
acut: obișnuiții casei sting toate luminile. noaptea, curățe-
nia nu face doi bani. filmele interzise rulează fast forward, 
cu foc în păduri, cu dansuri deja mimate. mai spune-mi o 
dată povestea, dezbracă-mă-n voie, singurătatea e-o ceapă 
frumoasă. (oameni căzând înăuntru).

Poezia Ritei Chirian nu etalează enormități, nu se laudă 
cu excesele, dar pune cititorul în fața faptului împlinit: o 
manieră feminist-realistă inedită, care face ca versurile să 
ne sune în minte și mai târziu, după ce ele au fost citite, 
ca un ecou al strigătului propriu, dar parcă mereu mai pu-
ternic: mai spune-mi o dată povestea, dezbracă-mă-n voie, 
singurătatea e-o ceapă frumoasă.

Radu Carnariu, Poptopus din ciclul Dracolax+

Violeta Alina Țibuleac este elevă în clasa a X-a la Colegiul Național Petru 
Rareș. A obținut mențiune la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura 
Română. 
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Cred, dar de data asta nu în mine sau în puterea 
corpului meu de a stăpâni răul, ci tocmai în el, în 
război, cel pe care l-au trăit alții, indiferent de ce 

parte a frontului s-au aflat și îl retrăim noi citind, cerce-
tând și închizând ochii. Adevărul este că eu sunt în fața (și 
deasupra și în spatele și dedesubtul) unui tablou care se 
rotește la 360°, înconjurată de suferință, nimicire și durere, 
toate, incontestabil, forme ale cruzimii războiului. Dar, cum 
prin natura sa omul trebuie să se încreadă în ceva pentru a 
putea supraviețui, pe toate acestea le accept și caut în ele 
acel ceva, orice, care ar putea să compenseze măcar câtuși 
de puțin lacrimile, tristețile și morțile deopotrivă. 

Să nu mă înțelegeți greșit, nu contest nici pentru o se-
cundă caracterul distrugător al războiului, nu îndrăznesc 
să neg că această nebunie a unor oameni împotriva altor 
oameni este o pierdere indiferent de deznodământ, lucru 
despre care, de altfel, vorbește și chiar clamează Katja 
Petrowskaja în suita de povestiri a volumului Poate Estera. 
Dar același volum transformă starea acută de război în-
tr-o conjunctură din care, paradoxal naturii sale, războiul 
ajunge să creeze. El dă naștere unor povești. Tocmai 
datorită și de dragul acestor povești, vom înceta să mai 
vedem frontul, cel puțin atunci când vorbim despre cartea 
Katjiei Petrowskaja, drept nucleu al acesteia. El este mai 
degrabă un hipocentru și așa cum îi este acestuia definiția, 
rămâne subteran, aducând în schimb la suprafață viața 
unor oameni, valorile acestora, nevoile și plăcerile, dar și 
suferințele, dramele, fără de care, de altfel, nu s-ar fi putut 

naște povești atât de impresionante. Care, de fapt, nu sunt 
povești, ci vieți trăite, frânte, mutilate, demne, condamnate 
sau salvate.

În acest context, îmi permit să spun că îi datorăm 
războiului (dar și talentului autoarei, bineînțeles) 200 de 
pagini de emoție în efortul de a înțelege cine este și de 
unde vine. Iar între cele două coperți ale cărții Poate Estera 
emoția aceasta este crescândă și interminabilă, ceea ce 
demonstrează indubitabil că există viață după genocid.

Ceea ce face ca această viață să încolțească este 
speranța și ceea ce o poate salva este memoria 
(și, deci, scriitura). 

Literatura (consemnare ficționalizată) ne ține în viață. 
Însăși autoarea îi datorează viața unei ficțiuni... sau unui fi-
cus: Ficusul îmi pare că este personajul principal dacă nu al 
istoriei universale, cel puțin al istoriei familiei mele. Dintr-o 
plantă obișnuită, ficusul se transformă în elementul ce dă 
farmec curții casei în care trăiește prin simplul fapt că este 
mereu acolo, pe trotuar, să umple golurile din stradă. În 
povestea autoarei el e punctul central al amintirilor din 
acea zi, fără de care toate celelalte elemente s-ar dispersa 
în memorie și ar rămâne nesemnificative. Iată încă o dova-
dă că literatura ține în viață și, mai mult decât atât, stropul 
de poezie face amintirea veridică.

LA CAPĂTUL ORICĂREI SUFERINŢE DOAR CUVÂNTUL SALVEAZĂ:

Poate Estera de 
KATJA PETROWSKAJA

Cu ochii închiși, căci doar așa rezist, urmăresc terifiată o panoramă de război ce 
se desfășoară în cadre continue sub cortina neagră a pleoapelor. E dinamică și la 

fiecare explozie tresar, îmi încordez ochii ținându-i și mai strâns închiși, de parcă e 
responsabilitatea mea să nu las să treacă de pleoapele mele în lumea exterioară focul 

mistuitor. Deși simt că mi se încredințează o misiune pe care n-o pot îndeplini, o accept, căci 
întotdeauna merită să crezi. 

Tamara Bivol
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Dincolo de substraturi (la care vom reveni), această 
culegere de povestiri cu o coerență spirituală superioară 
oricărui roman este un ansamblu de călătorii perpetue: 
unele, frecvente, între amintire și prezent, altele alternan-
te între sine, exterior și o alta fizică, de data asta, aflată 
la finalitatea precedentelor, în căutarea trecutului întru 
construirea identității. Visul exuberant al unei mari familii 
strânse în jurul unei mese lungi mă urmărea cu persistența 
unui ritual – cam așa începe orice călătorie, cu un vis care 
ne urmărește. Cu aceeași persistență ajunge însă autoarea 
să-și urmeze visul, îl poartă în spate ca pe un bolovan, 
ridică munți, străbate mări, cunoaște țări, ce-i drept altfel 
decât le știa din amintiri și pe toate le face ca un Sisif 
neistovit, iar apoi se întreabă: De ce nu lăsăm bolovanul 
să zacă? Pentru că nu putem trăi fără o greutate în spate. 

Povara suferinței devine mai ușoară atunci când e susți-
nută de mai mulți. De aceea această carte nu este despre o 
familie, ci despre o lume. E povestea și călătoria noastră, a 
tuturor. Căci rivalitățile și dușmăniile nu se manifestă între 
oameni, ci între ideologii, principii și credințe. Dar oamenii 
rămân mereu o unitate. Nu trebuie să existe oameni și 
ceilalți oameni, victime și celelalte victime, noi și restul, mai 
ales când suntem uniți de cercul indestructibil al suferinței. 
Iar în această carte nici nu există. Naratorul sunt eu, un eu 
neidentificat (abstractizarea derivă mai mult din original 
care e scris, paradoxal, în germană, la persoana I, deși 
cartea are drept prim-plan o familie sovietică ucraineană 
de evrei) în căutarea celor care mi-au marcat într-un fel 
sau altul existența.

Naratoarea luptă cu timpul și din asta rezultă dezvălui-
rea unor persoane-personaje a căror viață-poveste merită 
cu adevărat amintită. Menționez aici pe unchiul tatălui său 
– Judas Stern, pe bunicul apărut parcă de nicăieri și, nu în 
ultimul rând, pe străbunica pe care, poate, o chema Estera. 
Cel dintâi este acel meschugenner pe care orice familie 
evreiască se presupune că îl are și, deși autoarea afirmă că 
nu are ce învăța de la el, îi dedică un capitol întreg. Despre 
acest om mi-a făcut o idee foarte clară în minte: el este cel 
care s-a săturat și nu vrea să mai poarte șorțul. 

Într-o societate sovietică în care egalitatea (și 
nu echitatea!) este primordială, individualitatea 
este știrbită, libertatea și spiritul independent 
sunt estompate, toată lumea poartă șorțuri. 
Acestea rămân simbolul umilinței, al supunerii 
și al gunoaielor ce se propagă, se produc și se 
răspândesc continuu. 

Să fii un adevărat om sovietic înseamnă să te dezbari 
de orice sensibilitate. Or Judas Stern nu este un așa om. 
El este cel care își arată dezacordul, se revoltă și pentru 
asta... moare.

De o sensibilitate aparte este personajul bunicului care 
se întoarce la familia sa la aproape o jumătate de secol 
de la terminarea războiului. Interesant este că prezența lui 
nu produce vâlvă, căci el vine cu a sa tăcere (și cu grădina 
de trandafiri). Mă întreb, este totuși tăcerea punctul culmi-
nant al păcii interioare? Irosim într-o viață atâtea cuvinte 
încercând să le găsim pe cele potrivite fără să știm că 
uneori lipsa lor e cea mai potrivită. Tăcerea spune fără să 
rostească. Acesta e apogeul. El, bunicul, există, povestește, 
instruiește și iubește doar cu un zâmbet. Cuvintele sunt 
de prisos.

Nu în ultimul rând, poate Estera este un personaj al 
contradicțiilor. Pe cât de imprecisă este informația referi-
toare la numele ei, pe atât de sigură era ea atunci când 
urmează calea râpei Babii Iar. Pe cât de încet îi era mersul, 
pe atât de fulgerător i-a fost sfârșitul. Pe cât de sigure 
sunt detaliile poveștii ei, pe atât de neajutorați ne aflăm 
noi în fața vieții. Poate o să ne trezim și mâine, poate o să 
călătorim în lume, poate nu... Dar tind să continui totuși pe 
un ton pozitiv, optimist și o să văd această probabilitate 
sau improbabilitate a vieții nu ca pe o amenințare, ci ca 
pe o libertate. E asemănător cu ceea ce trăiau surdomuții 
atunci când învățau să vorbească. Pentru ei nu era o să 
vorbesc sau nu, ci o să vorbesc rusă sau idiș? Era o alegere 
între două variante cu caracter pozitiv. Nu te afunzi singur 
în suferință, decât dacă nu îi pui destinului în față posibi-
litățile corecte. 

Între două posibilități (nu știu cât de corecte) am oscilat 
și eu de când am terminat de citit cartea și până am ajuns 
să scriu acest text: să vorbesc despre a fi evreu în și după 
război (lucru care sensibilizează, dar despre care s-a scris 
până la refuz, deși niciun cuvânt nu va putea fi vreodată 
suficient sau cuprinzător) sau să fac abstracție de acest 
aspect și să nu îi tratez pe aceștia ca celelalte victime? 
Am urmat, în fond, paradigma cărții, care nu este nici pe 
departe un spațiu de lamentare al unei victime, nici nu e 
cuprinsă de tragedia războiului. Este doar o poveste, o 
poveste a identității și a rădăcinilor amare, a unei familii 
și a multor oameni. E doar un tren ce oprește în cele mai 
diferite stații și în care încape o lume întreagă. 

Maximilian Lupu

Tamara Bivol este elevă în clasa a X-a, Filologie, la Colegiul Național Iași.
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Spre deosebire de alte cărți, îmi aminteam destul de 
precis liniile mari ale acțiunii și structurii din Casa 
somnului și, deloc surprinzător, de personajul doc-

torului Gregory. Narațiunea se pune în mișcare destul de 
timid, dar te acaparează încetul cu încetul și până să îți 
dai seama ești prins fără scăpare în ritmul ei. După prima 
sută de pagini nu eram deloc convinsă și nu puteam spune 
că vedeam motivul pentru care am considerat romanul o 
revelație în timpul liceului. Totuși, odată ce romanul își 
dezvăluie o parte din tematica pe care o abordează de 
fapt și cititorul poate ajunge să întrevadă ideea pe care o 
urmărește Coe, lectura devine una fascinantă. Narațiunea 
este împărțită în patru secvențe denumite după fazele prin 
care trecem atunci când dormim, descriind fazele prin 
care trec personajele pentru a-și găsi pacea prin somn sau 
lipsa lui, revederea și reconcilierea unul cu celălalt sau prin 
schimbarea sexului. 

Structura romanului, care trunchiază acțiunea și reli-
efează permanent cele două planuri temporale, permite 
cititorului să urmărească toate personajele și să înțeleagă 
evenimentele prin prisma lor. 

Astfel, acesta are acces la resorturile lor interioare, 
ghicindu-le angoasele și intențiile și completând marele 
puzzle pe care îl constituie firul narativ. Evenimentele 

sunt decupate astfel încât să surprindă personajele în 
momentele semnificative ale devenirii lor, subliniind inter-
acțiunile care le-au determinat să își schimbe cursul vieții, 
toate acestea prin prisma impactului pe care le au asupra 
celorlalți actanți. Măiestria autorului se întrevede în spe-
cial în modul în care conduce inițierea cititorului în acest 
păienjeniș de evenimente care au un efect de domino în 
viața personajelor. Desigur, această subtilă îndrumare nu 
devine evidentă decât în ultima parte a romanului când 
toate firele narative și indiciile se leagă, nu fără unele plot 
twist-uri.  

Memoria și felul în care aceasta este 
interiorizată de fiecare din personajele 
principale constituie unul dintre nivelurile 
importante, căci prescrie modul în care fiecare 
își va modela traseul existențial. 

Neînțelegerile care intervin în comunicare sau incapa-
citatea de a comunica joacă un rol fundamental în modul 
în care se va concretiza mai ales relația dintre Sarah și 
Robert, cea care constituie coloana vertebrală a acțiunii. 
Desigur, nu e întâmplător că toate personajele se cunosc 
și au plecat din același spațiu formator, doar pentru a se 
reîntoarce la el. Casa somnului mi se pare și acum greu de 

MEMORIA ȘI REVEDEREA

Casa somnului de 
JONATHAN COE

Prima mea întâlnire cu Coe a avut loc în clasa a IX-a când am ales să prezint Casa somnului 
la ora de română, prezentarea respectivă fiind, de altfel, prima mea recenzie de carte. 

Acum, cu Facultatea de Litere în spate, îmi propusesem să reiterez întâlnirea cu romanele 
preferate din liceu, curioasă de impactul pe care acestea l-ar avea acum. 

Mădălina Tvardochlib
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recenzat din același motiv ca și prima dată când mi-am 
propus acest lucru: ea cere să ocolești referințele specifice 
pentru a nu destrăma fragila pânză care se țese în jurul 
evenimentelor relatate și a cărei construcție îl face pe 
autor demn să stea alături de marii scriitori contemporani 
de limbă engleză. 

Nu știu ce să spun despre ceilalți autori care vor po-
posi anul acesta la FILIT, dar pot să vă asigur că romanul 
lui J. Coe și prezența sa în Iași nu sunt de ratat. Miza o 
reprezintă, pentru mine, modul în care e prezentat im-
pactul pe care accidentalul îl poate avea în viața noastră. 
O după-amiază sau o neclaritate în înțelegerea sensului 

vorbelor celuilalt poate să schimbe, așa cum a făcut-o 
pentru Robert, întreg cursul existenței, poate să reprezinte 
cea mai frumoasă amintire a copilăriei sau să fie doar o 
amintire uitată într-un sertar al memoriei. Cert este că 
suntem mai dependenți unii de ceilalți și de modul în care 
interiorizăm memoria mai mult decât ne-ar plăcea să ad-
mitem, iar acesta este sentimentul acut cu care am rămas 
după ce am închis volumul. Eu de 15 ani și eu cea de 24 de 
ani recomandăm cu căldură…

Mădălina 
Tvardochlib, 
colaboratoare 
ALECART, a absolvit 
Colegiul Național 
Iași în 2012 și, anul 
acesta, masterul de 
germanistică din 
cadrul Universității 
„Al.I.Cuza” Iași.

Maximilian Lupu, luminous paint mural
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Mi-am dat însă seama, odată cu nepoata bunicii, 
că toată mișcarea aceasta haotică, rapid-lentă, pe 
care fastuos o numim maturizare înseamnă doar 

precizia cu care reușim să definim, fiecare în el însuși, mo-
mentul în care singurătatea nu mai generează nefericire. 

Emma și bunica ei sunt polii unei existențe comune di-
rijate de condiția unei însingurări care le aduce împreună. 
Atunci când nepoata se deschide în fața femeii blânde, 
triste și aparent stăpânitoare de vrăji și decide să fie cel 
puțin tolerantă în fața acestei (deocamdată) necunoscute, 
adolescenta intuiește că singurătatea se bazează pe două 
momente fundamentale și antinomice. Cel care o declan-
șează și înseamnă dezbinare, abandonare, respectiv cel 
care o împlinește, asigurându-i repetitivitatea. Rugul este, 
de fapt, povestea unei găsiri consolidate pe dragoste, pe 
cunoașterea identității și libertate, în fața căreia tinerețea, 
dimpreună cu bătrânețea, se deschid, se înlănțuie și se 
confundă, similar cu jocul mâinilor bunicii pe planșeta de 
făină, deasupra căreia nepoata învață despre amintire. 

Bunica zice să țin minte că de uitat e ușor să uiți. Până și 
cele mai importante lucruri pot fi uitate, și cele mai plăcute, 
și cele mai neplăcute, și cea mai mare suferință, și cea mai 
mare fericire, totul, totul. (…) Odată, pe când era foarte tâ-
nără, a suferit cumplit, atât de cumplit, încât era să moară, 
și a uitat tot, toate întâmplările de până atunci, iar după 

aceea Bunicul a învățat-o să-și amintească din nou, și așa 
să știu eu, că i s-a întâmplat și a doua oară, în dimineața de 
după moartea Bunicului le-a uitat din nou pe toate. 

Când ții ochii larg deschiși flacăra adevărului te 
poate transforma în cenușă. Dar există un singur 
adevăr?

Maniera bunicii de a vorbi cu nepoata sa abundă de 
sinceritate, de o intimitate care încearcă să păstreze în 
coconul inocenței o realitate crudă și vine din dorința 
nespusă a femeii de a transfera în felul de a fi al Emmei, în 
feminitatea, tinerețea și frumusețea ei, rămășițele sau, cel 
puțin, conștiința amintirilor care au revelat magia, puterea 
de a rămâne singură, dar demnă, verticală, a bunicii. De 
aici provine și prezența rugului, sub simbolul căruia se 
macină molcom aportul de suferință pe care amintirile îl 
aduc. Pentru nepoată, istoria necunoscută a familiei sale 
este dureros și crud revelată de ceea ce i se spune la școală 
și de către străini, cu toate că bunica o îndeamnă să nu 
creadă și să accepte doar că bunicul ei a fost un om bun 
pe care ea l-a iubit mult. În rest, ochii amândurora stau 
întredeschiși în fața unei realități exterioare extrem de so-
nore care nu se suprapune celei intime, afective. Iar dacă 
Bunicii i-a fost dat Bunicul, Emmei i se alătură Peter, în fața 
căruia bunătatea, sinceritatea și dorințele adolescentei 

CUM TE ÎNDRĂGOSTEȘTI DE AMINTIRI

Rugul de 
GYÖRGY DRAGOMÀN

Despre Rugul lui György Dragomàn scriu ca și când aș povesti despre mine și bunica mea, 
ca și când mi-aș aminti de vremea nu foarte îndepărtată în care Emma eram eu și dibuiam, 

abrupt și nesigur, libertatea vieții mohorâte, serbede, care se desfășura în și lângă mine. 

Ioana Tătărușanu
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capătă nuanța dragostei, o iubire care se alimentează din 
neajunsuri, din ironia unei vieți nedrepte, în care adevărul 
este căutat cu înverșunarea acelui ceva care nu va fi găsit, 
din traume și frici. Tocmai de aceea, probabil, imaginea lui 
Peter se conturează ca aproape ireală, nejustificată, opu-
nându-se imaginii dominante care se desfășoară în jurul 
Emmei, unde doar amintirea e refugiu, fericire și durere 
deopotrivă.

Îmi rotesc brațul, artificiile încep să scuipe scântei, 
pârâind. În clipa în care le arunc în sus, sub noi încep să 
sune clopotele catedralei, bat de jumătate, artificiile zboară 
în aer, le aruncă și Peter pe ale lui, îl aud strigând, Saturn, 
Saturn, Saturn, te iubesc, te iubesc, te iubesc, strig și eu, 
urmărind cu privirea traiectoriile luminoase ale scânteilor, 
albe și galbene și portocalii.

Explozia de artificii mi s-a părut a fi, prin ochii Emmei, 
o reinterpretare a existenței sale, o reluare a trăirilor, a 
stărilor, multiplicate și învălmășite, atingând un apogeu al 
maturizării tinerei în care acceptă realitatea îndrăgostirii 
pe care o traversează și o împărtășește prin depășirea 
stadiului de percepție onirică. 

Atmosfera romanului este, în general, dominată de 
tulburare, de mister și incertitudine. Există mereu nuanța 
unui farmec, a unei magii nespulberabile ce pătrunde în 
special prin atitudinile și gesturile Bunicii, care acceptă și 
trăiește prezentul prin permanentă referire la credințele 
trecutului, la mituri și ritualuri personale care o împacă sau 
cel mult o armonizează cu prezentul. La fel este povățuită 
și Emma să trăiască, să înțeleagă și să simtă lumea, însă 
tinerețea și dragostea tind să reconstruiască, să reașeze, 
să desființeze limite și să creeze lumi. Atunci când, în 
exasperarea căutărilor, nimeni și nimic nu îi poate aduce 
adolescentei confirmări, trecutul este jarul unui rug, iar 
prezentul se limitează la chipul bunicii. Emma ajunge să 
declare, învălmășită în deznădejdi și în tristeți ale căror 
capete nu sunt identificabile, că Adevărul nu există!. 

Îi strâng mâna între palme, știu ce-ar trebui să fac, ar 
trebui să-i apăs inelarul în zăpadă, făcându-l să deseneze 
fulgere și flori, să deseneze soare, să deseneze lună, îi 
privesc fața, dincolo de ridurile ei văd chipul Mamei, chipul 
meu.

Bunica rămâne monumentul unei frumuseți armonioa-
se, vesele, blânde, în ochii nepoatei persoana ei se conto-
pește cu ființa magică, aproape ireală, din degetele căreia 
se nășteau pe planșeta de făină forme, imagini, chipuri. 
Pentru Emma aceasta este o mărturie a vieții, o confirmare 
a faptului că Bunica ei trăiește și e aceeași, aceeași care nu 
mai uită, pentru că e în sfârșit iubită și împăcată, aceeași 
care, din memoria sa tristă, obosită, găsește puterea să 
dea formă amintirilor în lipsa cuvintelor. Iar fața acestei 
femei este recognoscibilă în nepoată, în chipul văzut abia 
prin ceață al mamei și el pare a se reitera la nesfârșit, pen-
tru că din făină se nasc mereu făpturi și forme ale căror 
paloare poate păli la fel de ușor cum s-a născut, pentru că 
făina e ca memoria și ca vântul și ca oamenii. 

Momentul în care singurătatea nu mai generează 
nefericire

E de netăgăduit însă că, odată ce ochii Bunicii se deschid 
iar, ceva din Emma, cu siguranță nu ochii, se pecetluiește 
etern. Aș spune inocența, dacă e să mă gândesc la crâm-
peiele de adevăr pe care le descoperă aceasta în timpul 
petrecut alături de ea. Aș spune nevinovăția având în ve-
dere o realitate trecută care își întinde încă resentimentele 
către ea. Aș putea spune propria durere dacă mă gândesc 
la suferințele și alegerile pe care cei doi bunici le-au făcut, 
dar și la tragedia care i-a marcat copilăria. Sau aș putea 
pur și simplu spune o buclă în timp rotindu-se magic ase-
menea făinii modelate de mâinile albe ale bunicii. 

Nowak852
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O abordare înduioșătoare și percutantă, o scriitură 
curată și onestă și o capacitate de a detecta in-
editul camuflat în simplitatea cotidiană pentru 

care până atunci nu aveai ochi. Aceștia sunt factorii care 
mă determină să spun despre Domnul și câinele că este o 
carte care vorbește prin și despre suflete. Nu despre câini, 
nu despre oameni, ci despre un tot eterogen constituit din 
relații de interdependență. Om-câine, câine-om, niciodată 
separat și niciodată împreună...

Câinele îl trăgea spre o lume de care nu avea câtuși de 
puțin habar. Ar fi preferat să fie cruțat de toate acestea, de 
bătăturile pe care le mângâiau mâinile lui fine, de fețele ca-
re-i batjocoreau neprihănirea, de duhoarea din hainele lor. 
Danturile lor proaste, mucii. Îl afectau, poveștile lor intrau 
prin efracție. Dar nu mai era cale de întors. Nu câinele, ci 
el era în lesă.

În Domnul și câinele se trasează cu tăioasă delicatețe 
destine, caractere, frânturi de vieți mutilate, disperate, 
distorsionate, dar demne, zugrăvindu-se tabloul societății 
în care trăim și pe care, de multe ori, evităm să o privim, 
considerând-o a fi prea dură pentru noi, cei care urmăm, 
aproape inconștient, rutina existenței uneori nemulțu-
mitoare, dar confortabile. Oameni indiferenți, oameni 
subjugați de propriile responsabilități, de serviciu, de dog-
me, oameni care au tot și nu mai caută nimic ori oameni 
care, având totul, au impresia că nimic nu este suficient, 
oameni care nu au un adăpost și care, pierzându-și orice 
speranță pe undeva, au pornit în căutarea unui mod de 

a supraviețui ajungând să depindă de indivizi care le-ar 
putea umple mâna întinsă, de un stat a cărui limbă abia o 
vorbesc, de legi care au fost făcute necunoscându-le ne-
voile sau dramele. Oameni indiferenți în propria neștiință 
ori oameni care se îneacă în neliniști și zbucium, oameni 
albi și negri, cu credință sau fără, ai locului sau imigranți... 
Și printre toți oamenii ăștia se strecoară și un câine. Dacă 
ar avea fiecare dintre noi un câine ca cel de aici (haios 
lucru, dar adevărat!), lumea ar fi mai puțin rece, oamenii 
mai puțin disperați, înduioșați de puterea inimaginabilă a 
patrupedului cu ochi de migdală și suflet (nici nu vreau să 
pomenesc de instinct) de erou. Așa că mai bine... câinele 
potrivit la momentul și omul potrivit!

În Parisul secolului XXI, Mulder rătăcește fără nicio 
direcție pe bulevarde, fără grija căutării unui loc de 
muncă și a traiului de zi cu zi, fără întrebări (asta voia el 
să creadă!), doar cu certitudini care se dovedesc iluzorii. 
În acest context, liniștea și viziunea sa despre viață se 
spulberă sub impactul mai multor întâlniri care gravitează 
în jurul uneia fundamentale: întâlnirea cu Câinele. 

Mulder trece pe lângă locul unui incendiu care aproape 
a distrus o clădire întreagă de refugiați și acolo un câine, 
ușor rănit, îi sare în brațe ca unui prieten vechi pe care 
l-a regăsit după mult timp. Omul indiferent a fost ales de 
câine și nu vice-versa, fapt ce înlătură iremediabil barierele 
care s-ar fi putut stabili între stăpân și animal (sau stăpân și 
om), rolurile dintre ei inversându-se într-un ritm continuu 
până ajung să se suprapună. Bazată pe un dialog constituit

RECONFIGURAREA IDENTITĂŢII

Domnul și câinele de 
ADRIAAN VAN DIS 

Și când crezi că viața ta își urmează cursul firesc, hoinărind la braț cu vântul, trup risipit 
în adierea lui și momente fără vânt atunci când sunt zile toride de vară, îți sare cineva în 
brațe pentru a bate la pas bulevardele alături de tine... Pentru a bate o cărare în inimă, 
paralelă cu cea de pe creștetul tău pleșuv, pentru a te descoase și a scoate din tine acel 

eu pe care tu îl considerai a fi mediocru și indiferent tocmai pentru că era mai bun decât te 
puteai tu concepe...

Viviana Gheorghian
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 prin 
absența 

logosului, re-
lația care prin-

de contur este 
profundă și trainică, 

tăcută fără a fi mută, 
duioasă și emoționantă. De fapt, 

pentru a găsi răspunsuri ori pentru a formula noi întrebări, 
Mulder are nevoie, mai întâi, de un câine, de cineva cu care 
nu mai avusese contact și care nu aparținea mediului său 
și abia mai apoi de o prezență umană.

Întrebat fiind de autorități care este numele său, Mulder, 
ghidat de un impuls necunoscut, își ia pseudonimul de 
Nicolas Martin. Nicolas devine, în viziunea sa, eul lui ge-
neros, sufletist și atașat de oamenii aflați în nevoie, un fel 
de binefăcător necunoscut, galant și misterios, un celălalt 
fără ipocriziile mic burgheze, fără apatia, fără orbirea lui 
Mulder. În realitate, Nicolas Martin era un nume pe o placă 
crăpată din marmură, (…) héros et martyr de la Résistance, 
assassiné le 16 décembre 1943. Deghizat sub numele de 
Nicolas Martin, Mulder are parte de mai multe întâlniri 
care îi vor bulversa liniștea opacă și existența: întâlnirea 
cu père Bruno, un preot catolic nonconformist, care îi va 
deveni, mai târziu, tovarăș, întâlnirea cu indianca Sri, cu 
cerșetoarea cu proteză, cu Le chinois, cu băiatul din ghe-
tou și mulți alții pe care abia acum îi descoperă pe străzile 
Parisului. Oameni în trecere, deportați, gangsteri, apatrizi, 
refugiați. Mulder, deși prizonier inițial al propriei vieți și al 
unui Paris de fațadă, reușește să se elibereze parțial de vălul 
ce-i acoperea privirea, începând să vadă prin ochii câinelui 
realitatea de lângă el. Caracterul său adânc nu este unul 
indiferent, ci rezultat al unei replieri într-o conjunctură pe 
care el a îmbrățișat-o fără a-i fi favorabilă - traiul lipsit de 
cineva alături (și probabil o suită de experiențe anterioare 
care l-au adus la Paris – aflăm de originea lui olandeză 
- dar care sunt complet eludate în roman). Prima iubire 
și, implicit, dizolvarea acesteia, reprezintă pentru Mulder 
o rană deschisă care contribuie la delimitarea brutală pe 

care acesta o realizează între lumea interioară și cea exte-
rioară. Zbuciumul său lăuntric este constituit dintr-un lung 
șir de negații care, paradoxal, se nasc nu din prea multe 
semne de întrebare, ci din absența acestora. Protagonistul 
nu are întrebări, ci certitudini evanescente, însușite, dar nu 
asumate, fiind, din punctul meu de vedere, într-o continuă 
stare de hibernare a identității: Putea să stea ore întregi 
întins cu nasul între omoplații ei și să nu miroasă nimic. Cel 
mai pur nimic.

Singurătatea lui Mulder se manifestă prin izolare și 
detașare, prin mersul hai-hui pe bulevarde, prin atenția 
exagerată față de curățenie (cea exterioară), fapt ce subli-
niază introvertirea și haosul lăuntric în antiteză cu ordinea 
permanentă din jurul său. Câinele reprezintă o schimbare 
radicală în viața lui, întrucât acesta îi înlătură treptat con-
vingerile, punând în locul lor întrebări, arătându-i o parte 
a lumii pe care omul nu voia (și nu era interesat) să o 
cunoască.

Într-un univers literar în care câinele a cunoscut 
diferite ipostaze și a fost asociat cu diverse 
simboluri, Câinele lui Adriaan Van Dis este, pur și 
simplu, Le chien. Nu are nume, nu se umanizează, ci 
este câinele și atât, un câine cu o vastă experiență 
de viață și care, prin natura sa, reușește să 
schimbe traiectoria unor destine. 

Fără doar și poate, Câinele înfățișat aici are ceva special, 
fiind personajul care te însoțește pe tot parcursul romanu-
lui cu fidelitate, personajul despre care știi cele mai multe 
povești și care te face să conștientizezi că, uneori, legătura 
dintre două suflete este, în sine, mult mai fascinantă decât 
indivizii priviți în mod independent, care te învață să cauți 
să faci bine, care îți scurtcircuitează conștiința, care te 
învață că a iubi înseamnă (și) a ști să renunți în favoarea 
celuilalt. 

Alături de Domnul și câinele călătorești printre culturi 
și oameni, printre idei și gânduri, călătorești într-o lume 
de ale cărei frânturi te ciocnești în fiecare zi și care merită 
descoperită în profunzimea (și realitatea) ei. Este lumea ta, 
a noastră, a celor ca Mulder, este lumea în care trăim și 
pe care trebuie să o descoperim fiindcă ea ne modelează 
nu doar viitorul, ci și realitatea socială în care trăim; este 
lumea câinelui, este lumea în care merită și trebuie să îți 
pui întrebări, dacă ai curaj. E necesar doar să ieși și să te 
plimbi pe stradă, de preferat cu ochii deschiși. Și dacă ai 
ochii închiși, e posibil ca un câine să vină să ți-i deschidă... 
Dar, cine știe dacă ai și tu șansa lui Mulder...
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Cele 7 capitole care concentrează volumul reprezintă 
o schimbare radicală a scrisului, poeziile semănând 
mai mult cu proză. Prin acest set de destăinuiri, po-

etul taie literatura în două și o aduce la forma ei primitivă, 
aceea de poveste pe care le-o spui prietenilor când ieși în 
oraș la o bere: ceea ce le face remarcabile este vulnerabi-
litatea, genul de sinceritate pe care Vlad Drăgoi o adaugă 
după, de care dai dovadă doar când ești tu cu tine, în 
camera ta, într-o singurătate perfectă și îți spui: e ok poți 
să plângi aici nu te va vedea nimeni. Într-o astfel de mani-
eră, care aduce originalitate într-o lume a poeților în care 
aceasta se găsește din ce în ce mai rar, se redistribuie rolul 
principal autopsiilor evenimentelor banale și rutinelor do-
mestice, lăsând la o parte orice încercare de cosmetizare 
și scoțând la iveală, într-un mod neflatant, bestialitatea, 
frica, frustrarea și ceva viermănos în mine, inițial străin dar 
treptat familiar, de care și eu deveneam conștient că există.   

Vedem cum poetul dă impresia că mai mult vorbește 
decât scrie. Vorbește despre poeți, prieteni, bunici morți, 
foste iubite, profa de mate din generală, despre sine și 
fricile sale și toată această vorbire îi creează o carapace 
umană. Începe cu întâmplări simple, fără potențial de 
rating, după care pune mâna pe bisturiu și face incizii pe 
tot corpul întâmplării respective ca să scoată la lumină 
esența și fluidul care mă fac pe mine să fiu vlad drăgoi 
și nu altcineva și nu se lasă până când și ultima picătură 
de sânge este analizată. De exemplu, în primul său poem 
numit in iunie m-am dus la arad să citesc poezii scrise, ni 
se prezintă cum Andrei Dosa și Vald Drăgoi aproape pierd 

trenul înapoi spre casă și ce tensiuni generează peripeția. 
Ceea ce atrage însă este mărturia care pășește în spatele 
întâmplării: eu din această întâmplare care așa, din afară, 
poate părea penibilă și de rîs, banală chiar, eu am scos mai 
articulat într-un fel ceea ce știam deja, și anume că oricît 
vreau eu să fac jocul tipului relaxat, adaptabil celor mai 
multe situații sociale, pe care nu îl ating micile piedici cau-
zale sau spontane ale vieții, iată că de fapt eu sunt un om 
predispus la blocări dintre cele mai nepotrivite, mai josnice, 
care imediat se stresează și face dramă cînd nu îi iese cum 
trebuie, și cel mai urît e că felul în care reacționez, de multe 
ori amplifică însutit starea asta și la cei din jur. Scriitorul 
face exerciții de autoreflecție și dă senzația că, uimitor, cu 
cât scrie mai mult cu atât află mai multe despre cine este 
el cu adevărat: pentru că destulă vreme am fost omul care 
a căutat conflictul [...] după o viață lungă de om mare în 
care numai eu am ales să fiu sclavul scrîșnirilor din dinți și 
al privirilor încruntate, tot ce ar urma ar fi un gol continuu 
în spirit, care m-ar face să mă simt ca într-o țară străină, 
necunoscînd limba, fără bani, fără telefon, și fără să am 
încrederea să mă aproprii senin de cineva ca să cer ajutor 
cumva, primordial, prin semne, uman oricum. 

În cît de grea mi se pare uneori apăsarea lumii cu toate 
discursul devine unul flexibil, Vlad Drăgoi reușind să 
facă trecerea, cu o ușurință specifică textelor sale, de la 
mărturisiri despre cît de grea mi se pare uneori apăsarea 
lumii cu toate răutățile ei, și n-a fost mereu așa la a face 
mișto de alt poet că a postat pe facebook că are o pulă 
mediocră ca mai apoi să recunoască (onest) că da, că și 

SPAGHETTI WESTERN

Sergio Leone de 
VLAD DRĂGOI

Sergio Leone, al treilea volum semnat de Vlad Drăgoi, apărut anul acesta la editura 
Charmides, sau cum să pui reflectorul pe momentul când frica îți pune botniță și te târăște 

prin toate bălțile orașului ca pe propria ei javră: era cum sunt și eu, om care încearcă să 
se integreze pe dinafară, dar pe dinăuntru e ciuruit de frică și de insecurități, și cînd zic pe 

dinăuntru, cred că s-a înțeles că nici în vise, în afară de ocazii super rare, nu pot să-mi găsesc 
loc liniștit.

Diana Diaconescu
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eu am pula mediocră și să continue cu una din cele mai 
frumoase comparații pe care le deține acest volum: o să 
zic despre viața mea în mine, și nu numai a mea, că e ca 
atunci cînd scapi pe gresie capacul de fier de la tigaie sau 
de la oală, și impactul inițial nu te sperie atît cît te umplu de 
disperare sunetele care urmează și care vin de la învârteala 
în spirală a capacului pe suprafața tare, și nu e deloc bine 
nici la începutul învârtelii, că sunetul durează mai mult, dar 
nici la sfîrșit nu e bine, că îți sfredelește creierii din cauza 
apropierii de sunete, și parcă nimeni din casă, oricîți ar fi, 
doi, trei, zece, atîta vreme cît durează infamul concert, oricît 
de aproape ar fi de capac, nu se mișcă să pună mîna și să-l 
oprească, parcă dintr-o paralizie de neînțeles, incurabilă.

Toate poveștile lui îmi dau senzația aia plăcută că el e aici 
cu noi în mocirlă și încearcă și el cât de cât să-și dea seama 
cum funcționează lumea asta; nu are puterea să schimbe 
mocirla, nici nu încearcă, ci pur și simplu ne spune: hey sunt 
și eu aici și nici mie nu-mi place de mine și mie mi-e frică de 
ce fac și uneori de ce am devenit dar hai totuși să vorbim și 
uneori lucrul ăsta e de ajuns, e tot ce-ți trebuie ca să con-
tinui: nu băga în seamă ce zice ăsta, tu fii liniștit, vezi-ți de 
treabă și fă raliu în continuare, fă țigane raliu pe coridoarele 
din mall, că zilele ai văzut și tu cum sunt, mai mult rele decît 
bune, și bucuriile, cînd abia le vezi și poți să zici că au venit, 
fix atunci ele pleacă, așa că fă raliu cît de mult poți tu țigane, 
că viețile noastre nu-s altceva decît oase vechi pentru cîine, 
uitate în buzunar la geacă.                          

O altă scenă care șochează paradoxal prin simplitate (și 
una dintre preferatele mele) este scena din sergio leone, 
îți place să înoți, mie îmi place mai mult în care antipo-
etul descrie cum bea fanta sau santal: și în timp ce beau 
(…) parcă pot să ies din corpul meu și mă pun cumva la 
o distanță mică de mine, îndeajuns ca să mă văd cum mă 
comport fizic, și să mă înțeleg mai bine în secundele alea de 
incredibilă detașare și liniște, și cred că cel mai bun indiciu 
că îmi place enorm ce se întâmplă e că am ochii larg deschiși 
și măriți. Ceea ce face acest cadru teribil de frumos este 
camuflarea semnificației, lucrurile care chiar îți provoacă 
senzația că ești complet și liniștit, în ritualuri zilnice tâmpite 
care aparent sunt inutile.   

Oscilația dintre urât și frumos, dintre pesimism (și mă 
tot gândesc așa pînă la urmă mă întristez rău, pt că știu că 
toate astea chiar nu rămîn nicăieri, și că cruzimea domină 
prin ere.) și speranță (am ajuns și eu o fire(...) înclinată spre 
poezia cea frumoasă în cele din urmă, mă bucur că iată, eu 
vin de la muncă seara la ora 10 și ceva, aproape 11, și pot 
să mă uit la un perete de bloc, și pe perete să văd umbra la 
o plantă.) ne arată din nou cât de uman este Vlad Drăgoi 
și cum viața e doar o bilă care se lovește încontinuu de cei 

foto: Gloria Luca

doi pereți numiți tristețe și bucurie ai unei cutii care e prea 
mare să putem să o cuprindem și să o înțelegem.

Prin conținutul care îl ciopârțește până la oase și prin 
simplitatea aparentă care ascunde un amalgam electric 
de trăiri, Vlad Drăgoi dă naștere unuia dintre cele mai 
umane și, aș zice, mai chirurgicale volume de poezie. Vlad 
Drăgoi devine un Sergio Leone al poeziei, reușind, precum 
celebrul regizor, să alăture scene descrise în prim-planuri 
extreme cu altele filmate la distanță. Mai mult, Vlad Drăgoi 
devine tipul cu multe povești pe care îl vrei la următoarea 
ieșire la terasă.

Acest volum îl transformă pe Vlad Drăgoi 
într-un antipoet, într-un muritor de rând ca 
noi ceilalți, care lasă la o parte figurile de stil 
și îți spune pe șleau ceea ce crede. De fiecare 
dată când citesc un volum de poezie îl consider 
pe autor un supraom și îi atribui acel statut de 
privilegiat pe care îl are în ochii mei un poet, dar 
cu Vlad Drăgoi situația se schimbă. 

Diana Diaconescu 
este elevă la Colegiul 
Național „Petru 
Rareș” Suceava.
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Cartea este împărțită în 11 capitole, fiecare stăruind 
asupra unui episod important ce pune în lumină 
caracterul iluzoriu al acestei lumi și dezvăluie treptat 

o parte din sufletul protagonistului. Noul Gatsby, Roman 
Gorsky, un miliardar evreu rus, pare un excentric emigrant 
venit să cucerească Londra pentru femeia pe care a iubit-o 
mereu, dar care acum aparține altui bărbat. Instrumentul 
nu este nici forța, nici banul, dar în afara lor planul i-ar fi 
imposibil. Visul său este să-i ofere femeii iubite o bibliote-
că, spațiu magic în care fiecare volum să vorbească despre 
cine a devenit tânărul respins altădată. Cărți rare, volume 
cu semnătura sau însemnările autorului, tot ce este mai de 
preț într-o lume care nu pune preț decât pe aparențe. Ea 
este așadar, o cititoare (sau cel puțin o fină cunoscătoare a 
cărții), iar el vrea să-i pună la picioare o lume. Una care să 
o poată face definitiv prizoniera sinelui ei adânc. Biblioteca 
trebuie să fie așadar ispită, confirmare și promisiunea unei 
iubiri veșnice. Gorsky nu este însă un om al cărții, ci al fap-
tei, al ambiției, al banului, al unui vis, de aceea pornește în 
căutarea cuiva care poate „vorbi” și acționa în numele lui. 
Pe o străduță lăturalnică din Londra va pătrunde pentru 
prima dată în librăria lui Nikola, precum Ali Baba în peștera 
celor 40 de hoți și destinul fiecăruia se va schimba defi-
nitiv. Nikola e angajat să caute, să adune și să șlefuiască 
comoara… 

Nick Carraway, naratorul romanului Marele Gatsby, este 
înlocuit de Nikola Kimović (care își spune Nick, fiindcă 
este plictisit să i se spună că Nikola este nume de fată în 
engleză), un sârb care a venit în Anglia la începutul anilor 
’90 cu un val de refugiați din Balcani și care călătorește în 
fapt (și deopotrivă simbolic) din mijlocul lumii vechi spre 
lumea nouă, reîntorcându-se acasă în final. Încă din primul 
capitol, naratorul schițează geografia socio-economică a 
capitalei engleze, introduce personajele și definește con-
textul în care un suflet atât de convulsionat și improbabil 
precum cel al lui Gorsky devine plauzibil. În momentul 
apariției acestuia, cititorul este tot atât de intrigat de 
personalitatea sa enigmatică precum naratorul personaj. 
Într-o după-amiază londoneză ploioasă, în vechiul cartier 
Chelsea, un oligarh rus fermecător, Gorsky, intră într-o 
librărie modestă și oferă pentru reamenajarea ei prima din-
tr-o serie de sume uriașe. Pentru acei bani, Nikola, librarul 
plictisit, dar cu o minte și o cultură strălucite, trebuie să-i 
alcătuiască oligarhului o bibliotecă personală impresionan-
tă. Nikola cunoaște bine arta rusă datorită interesului față 
de cărți al Nataliei Summerscale, pe lângă care Grace Kelly 
părea o precupeață și a cărei voce, în contrast cu cea a 
lui Daisy Buchanan din Marele Gatsby, care este plină de 
bani, te făcea să te simți vulgar doar pentru că ai îndrăznit 
să gândești că banii ar putea avea vreo influență asupra 

RISIPĂ ȘI RISIPIRE SAU O CĂLĂTORIE RUSIA – LONDRA VIA NEW YORK

Marele Gorsky de 
VESNA GOLDSWORTHY

Marele Gorsky, scris de autoarea de origine sârbă, Vesna Goldsworthy, şi considerat un 
roman pereche al cărții-cult a secolului XX, Marele Gatsby a lui Fitzgerald, aduce în prim-
plan o Londră multiculturală, a extremelor, în care cuvintele cheie sunt strălucire, bani, 
ambiții nebune, pasiune, literatură și eșec, toate scoase la lumină de o tragică poveste de 

iubire care coagulează în jurul ei siluete și crâmpeie din existența unor oameni deopotrivă 
orbiți de dorințe și chinuiți. Tratând două teme diferite: denaturarea și declinul societății în 
ciuda atmosferei glamour de care se înconjoară o parte a noilor îmbogățiți (veniți din estul 

Europei), pe de o parte, și ideea romantică a împlinirii visului de iubire pe de alta, romanul 
reafirmă credința într-o dragoste ideală, care nu poate transcende însă trivialitatea 

și absurdul societății contemporane. E o iubire nutrită aproape exclusiv din absență, din 
amintire și din nevoia de a recupera un moment de grație asociat inocenței tinereții și 

confirmării voinței.

Roxana Agape
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lucrurilor răsună în urechile tuturor ca o promisiune. 
Natalia este a doua soție a lui Thomas Summerscale, ecoul 
britanic al lui Tom Buchanan, dar mai inteligent, iar cei doi 
locuiesc alături de fiica lor, Daisy, care are aproape 6 ani, în 
The Laurels, un fost ospiciu, transformat într-o locuință de 
vis. Ea, Natalia, e rusoaica prin excelență, fascinantă și rece, 
nefericită și mândră, femeia cu suflet chinuit și alegeri de 
neînțeles pentru Gorsky, hotărâtă să uite definitiv de sân-
gele ei rusesc și de mizeria de acasă, atrasă ca un fluture 
de noapte de o lumină care ascunde de fapt întunericul 
cel mai adânc. Prea puțin în temperamentul ei vibrează 
din eroina lui Fitzgerald, coarda interioară a Nataliei e pur 
rusească și cu atât mai fascinantă.

O rusoaică alegând Vestul sau Rusia nu pierde 
niciodată

În timp ce Nick caută să realizeze proiectul cu care a fost 
însărcinat, el este prins în universul celor doi: cunoaște lu-
mea bogătașilor locali și a emigranților plini de bani, intră 
într-o relație cu Gergana (Gery) Pekarova, o faimoasă gim-
nastă bulgară devenită antrenoarea personală a Nataliei, 
rătăcește printr-un labirint deopotrivă periculos și străluci-
tor. Așa cum Jordan îi spune lui Nick Carraway despre rela-
ția dintre Gatsby și Daisy dinainte de căsătoria acesteia, și 
Gery îi vorbește lui Nick Kimović despre cea dintre Gorsky 
și Natalia de acum 11 ani. Povestea lor e impregnată de 
ecouri rusești, e deopotrivă tragică și livrescă: Natalia are 
19 ani, e cel mai mic copil al maiorului din Volgograd, iar 
Gorsky, cu 12 ani mai în vârstă, se îndrăgostește iremedi-
abil cerând-o în căsătorie. Refuzul ei nu înseamnă nimic 
altceva decât ambiția de a-i pune lumea la picioare, dar în 
absența lui, Natalia se căsătorește cu Tom Summerscale și 
părăsește Rusia. Reîntâlnirea dintre cei doi, în librăria parcă 
sustrasă timpului și realității a lui Nick, reprezintă centrul 
emoțional al romanului, când trecutul se suprapune cu 
prezentul într-un moment care sugerează posibilitatea ca 
visul lui Gorsky să se împlinească. Încercarea lui de a o lua 
pe Natalia de lângă Tom duce însă nu doar la confruntare, 
ci la o suită de dezvăluiri și întâmplări adiacente în care 
răsună suflul tragic al fatalității și deopotrivă ecourile 
romanului american: echivalenta lui Myrtle Wilson, Janice 
Allaoui, amanta lui Tom Summerscale, moare, urmând ca 
și Gorsky să își găsească, absurd, sfârșitul înainte ca visul 
să i se împlinească. 

Blestemul de a fi acolo sau Când rămâi departe 
vrând să fii aproape

Este incontestabil faptul că alegerea lui Nick drept na-
rator a avut un rol esențial în strategia narativă a autoarei. 
Adoptarea punctului de vedere al naratorului-martor îi 
permite astfel nu numai să folosească prietenia ce se înfiri-

pă între Nick și Gorsky pentru a lega diferitele episoade ale 
cărții, ci și să păstreze distanța necesară față de destinele 
surprinse, legând și mai strâns romanul de viziunea fitzge-
raldiană, dar aducând într-un plan secund o problematică 
stringentă a lumii de azi: condiția emigrantului, lumea lui 
de vise și neîmpliniri. 

Gorsky întruchipează centrul simbolic al cărții, iar 
destinul lui dezvăluie temele a căror rezonanță străbate 
paginile volumului, în timp ce Nick, slujind drept centru 
moral al romanului, oferă cititorului perspectiva din care 
poate descifra aceste teme. El dorește cu tot dinadinsul să 
creadă în năzuințele lui Gorsky, în puritatea unui vis care 
te poate duce la măreție, care poate înfrunta realitatea, 
indiferent cât de brutală ar fi aceasta. Visul lui cuprinde 
mai mult decât simpla recâștigare a dragostei Nataliei: el 
vrea să recupereze, de asemenea, cei 11 ani, să anuleze 
trecutul, să rescrie povestea. Aceasta este adevărata țintă 
a aspirațiilor și a căutărilor lui Gorsky și astfel el este de la 
bun început condamnat la eșec. 

Cartea Vesnei Goldsworthy se distinge prin recuperarea 
curajoasă și reconfigurarea în cheie contemporană a unei 
probleme stringente: cine suntem, cine alegem să fim, ce 
pierdem și ce ne determină să pierdem într-o lume a de-
șertăciunii, a violenței, a negării, a ambiției superficiale; e 
o lume în care putreziciunea se ascunde sub vălul sclipitor 
al puterii pe care o dă banul. Marele Gorsky este totodată 
un roman ce te poartă pe străzile Londrei, care devine și 
ea la rândul ei personaj. O Londră reală și una interioară, 
descoperite și năruite de un vis. 

foto: Bogdan Onofrei
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Am citit Cel mai frumos loc din lume e chiar aici cu 
inima bătând în mod accelerat, cu o stare de bine 
crescândă, pe care nu o mai avusesem de mult 

timp, cu răsuflarea tăiată și cu părerea de rău că această 
senzație plăcută pe care o trăiam, ce începea, treptat, a se 
împrăștia și în jurul meu (căci am avut impresia că și cei cu 
care mă întâlneam împrumutau din energia mea), se va 
sfârși mult prea rapid, fără a apuca să îmi iau rămas-bun 
așa cum ar trebui de la cartea care m-a făcut, preț de câ-
teva ore, să zâmbesc. De fapt, zâmbesc și acum, când scriu 
toate acestea, căci Cel mai frumos loc din lume e chiar aici 
a avut grijă să fie un remediu cu efect de lungă durată.

O carte simpatică, construită cu migală, care 
te determină să reflectezi mai mult asupra ta 
și asupra lucrurilor din jur, o carte care nu îți 
destăinuie secretul magiei ei atât de ușor pe cât 
ai vrea. 

Nici acum, după ce am așteptat ca emoțiile și impresiile 
mele să prindă o formă, un contur clar pe care să îl pot 
numi și în cele din urmă transpune în scris, nu am reușit să 
îmi dau seama de ce această carte m-a vrăjit iremediabil și 
m-a făcut să mă simt, pe tot parcursul experienței livrești, 
într-o continuă stare de visare, ușor buimacă, fascinată, 
confuză, euforică... Să fie, oare, efectul colaborării dintre 
Care Santos și Frances Miralles? Idei și stiluri diferite puse, 
în mod ingenios, împreună?

Atunci când ne îngropăm clipele de fericire renunțăm la 
cea mai bună parte a noastră; putem arunca peste bord 
multe lucruri, niciodată însă clipele acestea.

Într-o perioadă foarte scurtă de timp, Iris, un adult care 
nu a vrut, parcă, să depășească etapa copilăriei, trece prin-
tr-o serie de schimbări cu un impact major asupra vieții ei. 
După ce își pierde părinții - singurele persoane apropiate 
pe care le avea - într-un accident se hotărăște, dintr-un 
impuls de moment, debusolată și nemulțumită de ceea 
ce ar putea să însemne viața ei în continuare, să renunțe, 
aruncându-se de pe un pod. Apariția unui puști (Ángel) 
este salvatoare, fiind și cea care determină aventura tinerei 
prin magie, timp și ciocolată caldă. Oprindu-se din a face 
gestul necugetat, Iris începe a se plimba fără vreun scop 
anume, când, întâmplător sau nu, zărește, pentru prima 
dată, firma unei cafenele: Cel mai frumos loc din lume e 
chiar aici. În spațiul misterios, tânăra trăiește momente 
magice (în sensul cel mai pur al magiei capabile de a pro-
duce un miracol în existența ei) alături de Luca, un domn 
între două vârste, foarte plăcut, galant și enigmatic, care o 
așteaptă mereu la una dintre cele șase mese ale cafenelei, 
fiecare cu trăsături distincte și altă semnificație.

Luca îi va dezvălui lui Iris taine care îi vor schimba total 
felul de a gândi și de a empatiza cu ceilalți, încercând să îi 
arate că din orice pierdere, dacă avem ochii deschiși, putem 
extrage seva hrănitoare care este însăși fericirea. O noțiune 
care nu rămâne imaterială și rece, ci dobândește consis-

DIN TRECUT SPRE VIITOR ORI DESPRE SENZAŢII CÂT UN PREZENT INTERMINABIL

Cel mai frumos loc 
din lume e chiar aici
de 
CARE SANTOS, FRANCESC MIRALLES

Cel mai frumos loc din lume e chiar aici este o carte-poem care vine să îți aducă alinare, 
să te mângâie și să te facă să zâmbești sincer, care se așterne molcom, dar iremediabil, pe 

inima ta și care te îndeamnă, printre rânduri și povești, să îmbrățișezi fericirea ce se află în 
imediata ta apropiere.

Viviana Gheorghian
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tență prin gesturi mici, dar semnificative, prin acceptarea a 
ceea ce este și prin decizia de a se apropia de oamenii din 
jur și de a-i privi altfel. În cafeneaua redescoperirii sinelui și 
a lumii deopotrivă, Iris primește de la un magician un ceas 
vechi ce arată permanent ora 12, deși înăuntru măsoară 
subtil scurgerea timpului, și care ascunde, în spatele tică-
itului insesizabil, un mesaj. Mai târziu, avea să descopere 
un răvaș minuscul în artefactul primit în dar, iar pe răvaș 
scrise următoarele: Lasă în urmă trecutul și prezentul va 
porni. Ce se va întâmpla cu Luca, cel care a făcut-o pe Iris 
să simtă iar fiorul iubirii și cine este el cu adevărat? După 
ce tainele celor șase mese din cafenea se vor împrăștia, ce 
îi rămâne lui Iris de făcut? Își va continua viața, trăindu-și 
propria poveste, printre chipuri noi și dragi, dorințe împli-
nite și întrebări care încep, treptat, să își găsească răspuns? 
Cafeneaua va rămâne pururea în trecut sau va fi, ca inima 
ceasului, ascunsă pentru ceilalți, dar prezentă pentru toți 
cei care au nevoie de un vis, o speranță?

Tocmai pentru că trăia în cea mai neagră disperare, raza 
aceea de lumină reprezenta o injecție de lumină pentru el. 
Deși ofițerul a reușit să își refacă viața după război, spunea 
că niciodată nu mai trăise fericirea acelor minute când 
lumina ajungea pe fundul puțului.

Din când în când versuri din cântece celebre întrerup 
narațiunea, precum cele ale formațiilor The Beatles ori 
The Rolling Stones, în perfectă concordanță cu starea de 
spirit a protagonistei, potențând atmosfera de cafenea 
cochetă, oprită în vârtejul timpului și adâncind mesajul. 
Procedeul mi-a amintit de Murakami și al său Dans, dans, 
dans. Balade fără vârstă pentru oameni care gustă aroma 
vieții. Fiecare rând al cărții, devine astfel un poem care te 
mișcă și care te motivează. Nu există citate motivaționale 
propriu-zise - acel tip de fraze care mângâie ego-ul oricui 
datorită caracterului lor de ultra generalitate - ci îndem-
nuri sincere și... multă poezie.

Cartea este marcată de un lirism puternic și sincer, deloc 
stângaci, deloc patetic ori exagerat. E un lirism care confe-
ră o cadență aparte textului și care contribuie la transmi-
terea unei emoții inefabile. Fiecare clipă este privită într-o 
manieră optimistă, întregul volum părând a fi un poem 
vibrant închinat fericirii de a trăi. 

Una dintre cheile fericirii rămâne simplitatea.... O sim-
plitate care se resimte adânc de la felul în care sună fraza 
până la mesajul pe care îl transmite. Simplitatea plăcută și 
foarte elegantă a ritmului narativ, în același timp jucăuș și 
delicat, greu de realizat fără a părea tern, inspiră modestie 
și apropiere față de cititor. E o simplitate care pare a grăi: 
„Uite, sunt alături de tine!”, o simplitate care nu are ca scop 
să sintetizeze ceva ori să facă ideea mai ușor receptabilă, 
întrucât înțelesurile cele mai adânci sunt dibuite numai 
de cititorul atent și profund, ci una care vrea să vină în 
sprijinul unei idei, unui îndemn. Oamenii nu trebuie să 
se piardă pe ei înșiși printre fraze ori scheme complicate, 
printre teorii ori amintiri împovărătoare; ei pot să trăiască, 
să transmită, să iubească și să fie ceea ce sunt folosind 
doar câteva cuvinte, ca într-un poem haiku: (...) tendința 
noastră e să folosim multe cuvinte, multe mijloace, mult 
timp pentru mărunțișuri. Compunerea unui haiku ne învață 
să reducem frumusețea lumii la esențe. Iar cine domină 
această artă va savura fiecare viață ca o delicatesă. 

Cartea vorbește despre omul care merită și care poate 
să fie bun, cu el și cu ceilalți, despre omul care, îndreptân-
du-se spre viitor, trebuie să lase în urmă anumite părți ale 
trecutului, despre omul care trebuie să caute fericirea în 
lucruri mici, în preajma sa și în orice loc. Adică aici... căci 
cel mai frumos loc din lume e chiar aici, locul unde te afli 
și scrii, cel în care citești ori în care iubești. Mergi din tre-
cut spre viitor și poate, amintind gândurile protagonistei, 
ajungi să trăiești senzații atât de tari, încât să simți că te afli 
într-un prezent interminabil.

Ioniță Benea
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Ascuns la vedere este un roman atipic tocmai pentru 
că încearcă să înlăture încă de la primele pagini 
ideea preconcepută a unui univers familial care-și 

poate regăsi liniștea, constantele existenței printr-un efort 
comun al membrilor lui; e un roman puternic, pe care-l 
citești ca în transă, în care personajele poartă cu ele po-
vara dramei pe care o traversează; un roman al durerii și 
al redescoperirii, al resemnării și al maturității, al asumării 
identității și rădăcinilor. Debutul este unul violent (cum 
altfel am putea cataloga un atac terorist?) și ne plasează 
într-o realitate care zguduie constant lumea ultimilor zeci 
de ani. El aruncă sub umbra morții destinul unei întregi 
familii, marcată acum iremediabil de pierderea figurii ei 
centrale. Aar, funcționar ONU în Mogadishu, victimă în 
acest atac, lasă în urma sa doi copii care nu pot găsi sprijin 
și afecțiune decât din partea unui spirit la fel de liber și de 
necontrolat precum ei înșiși: sora vitregă a tatălui lor, Bella. 
Deși în Somalia, moartea nu-și bate capul să-și anunțe 
sosirea, dat fiind contextul politic și social, aceasta aduce 
cu sine, ca peste tot în lume, lacrimi, suferință, interogații, 
dar și schimbări în ceea ce privește viața de până acum a 
tuturor personajelor.

Primele pagini sunt vagi pentru cititor deoarece cono-
tația visului lui Aar capătă un contur clar abia pe parcursul 
desfășurării acțiunii. Valerie, fosta soție a lui Aar, femeia 
căreia nu i s-a frânt inima în momentul abandonării pro-
priilor copii, revine acum ducând o luptă acerbă pentru, 
,cucerirea” unor biete marmote ( Și dacă e să ne gândim 
mai bine, ce-au a face marmotele cu ea, ori cu amândoi, 
de fapt?). Cine sunt însă marmotele? Ambiguitatea atinge 
nivelul maxim atunci când își face apariția Bella cu aparatul 
său foto, reușind să o sperie pe Valerie.

REVENIREA LA MATCĂ:

Ascuns la vedere de 
NURUDDIN FARAH

În fața familiei chiar și cel mai mare sclav al libertății absolute își pierde din plăcerea de 
călător continuu, în fața morții cursul unei vieți își poate schimba definitiv și irevocabil 

semnificația, iar Nuruddin Farah, a ales să transpună toate acestea conturând realitatea 
unei familii prinse între tradiție și noua realitate, între dorință, succes și eșec, între 

echilibru și rătăcire, viață și moarte.

Amalia Carciuc

Încă o dată s-a dovedit că ființa umană este supusă 
destinului, alegând să ignore sau să vadă semnele acestuia, 
pornind astfel pe un drum care consumă, care seacă de 
putere și în final încheind un ciclu, care oricum și-ar fi găsit 
o finalitate. Însă cum călătoria este cea care contează și nu 
destinația în sine, finalul (și finalitatea) depind de alegerile 
personale.

Bellei îi revine responsabilitatea celor doi adolescenți, 
Salif și Dahaba, cu firi puternice, cu percepții diferite, influ-
ențați și schimbați de tot ce au trăit și au simțit în pragul 
adolescenței și părăsiți o perioadă de propria mamă. Bella 
este doar pe jumătate somaleză, căci tatăl ei e italian și 
viața sa înseamnă cu totul altceva decât existența dusă de 
o familie tipică rămasă în țara de origine a mamei. Așadar, 
contopirea celor două maniere de a privi viața se răsfrânge 
simțitor și asupra personalității și concepțiilor ei, alegând 
o viață lipsită de griji sau angajamente fără rost. Fotografă 
de renume, femeie cu dorințe și plăceri generate de firea 
impulsivă și de societatea liberă, nonconformistă în care a 
fost educată, Bella ia decizia să renunțe la călătoriile ne-
sfârșite, la bărbații pe care întâmplarea i-i scoate în cale, la 
fuga neîntreruptă și se reîntoarce, împinsă de circumstanțe 
și de durerea provocată de moartea fratelui, la rădăcini. 
E o confruntare între două lumi, între două moduri de a 
înțelege existența, o confruntare cu o parte din sine pe 
care, dacă nu o negase conștient, nici nu o cunoscuse în 
profunzime.

Dar uneori câștigi pierzând... dovedindu-se că 
familia îți oferă mult mai mult decât ți-ai putea 
închipui, mai mult decât ai cerut: acea parte din 
tine despre care nici măcar nu știai că există, 
ascunsă la vedere, așteptând să fie recuperată.
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Lupta dusă acum se întinde pe mai mule planuri; pen-
tru Bella e confruntarea cu propriul eu, cu personalitățile 
nepoților, cu Valerie și îndrăzneala ei de a-și cere dreptu-
rile asupra copiilor după ani de absență. E confruntarea 
cu o lume fața de care se simte deopotrivă atrasă și te-
mătoare, o lume a responsabilității și a unui echilibru care 
nu vine din succes și validarea celorlalți, ci din liniștea de 
a ști că ești de folos cuiva, că ești iubit necondiționat. Apoi 
e lupta adolescenților cu o mamă a cărei prezență bruscă 
îi atrage, dar îi și debusolează, o mamă a cărei înclinare 
sexuală nu e atât de ușor de acceptat și, în cele din urmă, 
o luptă cu partenera ei de viață, Padmini. Libera expri-
mare este reprimată pe toate planurile într-o lume parcă 
închisă în propriul glob de cristal, însă Bella este pregătită 
să consolideze, să schimbe, să îmbunătățească, să iu-
bească. Fără îndoială, Nuruddin Farah a trasat imaginea 
acestor legături familiale într-un mod puternic și autentic. 
Raportarea fratelui la sora sa, a lui Aar la micuța Bella de 
altădată, justifică iubirea necondiționată a acesteia pentru 
cei doi copii ai lui, dar și profunda metamorfoză prin care 
trece odată cu pierderea absurdă a fratelui; e un fir nara-
tiv secundar care întregește o poveste despre atașament, 
încredere, sentimentul de apartenență: Se simțea dator 
să o protejeze, ba chiar își dojenea părinții dacă Bella se 
agita în pătuț și niciunul dintre ei nu venea să o liniștească. 
Frate și soră, complici, inimi legate pe vecie, spirite care 
își găsesc refugiul unul în celălalt, cei doi oferă o ipostază 
concretă a iubirii în adevăratul sens al cuvântului.

Somalezii (...) consideră dragostea o suferință, o boală 
pentru care nu există leac. Noi credem că dragostea ne 
este inaccesibilă, fiindcă dorința adevărată nu există.

Tratată cu ostilitate de fiu, adorată de fiică, Valerie 
se înscrie într-un joc cu bătaie lungă care o depășește, 
conștientizând acest lucru abia spre sfârșitul romanului. 
Acțiuni complexe psihologic tocmai prin simplitatea lor, 
traume, povești de și din realitatea imediată, toate aceste 
se derulează într-un ritm trepidant, redând imaginea unei 
lumi vii. Spre surprinderea mea, Bella devine un personaj 
puternic prin simplul fapt că știe cum să își gestioneze 
cu exactitate trăirile, punând luciditatea mai presus de 
emoții, deși acestea o copleșesc în interior. Preferă să 
le sprijine parțial pe Valerie și pe Padmini: juridic, atunci 
când acestea uită că orașe precum Nairobi nu le oferă 
libertatea unuia precum Cape Town, financiar, dar și 
emoțional, încercând o apropiere între mamă și copii. 
Între o confruntare din care înțelege că i-ar putea pierde 
pe cei doi adolescenți și hotărârea de a-și asuma deschis 
responsabilitatea ce vine din iubire, alege traseul dificil 
al adaptării la noua realitate, al cunoașterii și asumării 
propriilor rădăcini. 

Un alt aspect bine surprins în roman este legat de 
personalitatea celor doi adolescenți. Salif își asumă rolul 
de stâlp al familiei, acceptând postura de om matur, de 
sfătuitor al Bellei și de îndrumător pentru sora mai mică 
(Bella îl vede acum pe Aar în Salif și își dă seamă că îl vede 
și Valerie). Tânărul prezintă o ostilitate evidentă pentru 
mama care e pe punctul de a le bulversa din nou viața, 
aruncând replici inteligente, subtile și în același timp își 
menține poziția fermă, de neclintit. Dahaba întruchipează 
inocența, neavând un spectru atât de întins de a analiza 
lucrurile precum fratele său și căutând cu disperare afecți-
unea oferită de mamă: de sus se aude un țipăt de bucurie și 
Dahaba coboară scara în goană strigând Mami!- un cuvânt 
pe care reușește să-l întindă pe trei silabe- și se aruncă în 
brațele lui Valerie. Totuși, Nuruddin Farah are intuiția de a 
nu construi personalitățile celor doi antitetic, căci, în pra-
gul adolescenței fiind, reacțiile lor sunt firesc contradictorii 
și de aici impresia de autenticitate.

Fiecare copil trăiește într-o lume construită de el însuși, în 
care ceilalți nu pătrund decât dacă are nevoie de ei și atunci 
îi invită doar temporar, din motive egoiste.

Nucleul romanului se concentrează cu precădere pe 
relațiile interumane și ușurința cu care acestea se pot clădi 
sau se pot dezintegra. Ineditul apare atunci când realizezi 
că lupta se duce pentru o legătură care ar fi trebuit să se 
nască firesc, doar dintr-o primă privire, precum cea dintre 
mamă și copil. Spun inedit deoarece familia nu se alege, 
nu se scoate la licitație și în cadrul acesteia regulile sunt 
prestabilite, nu ca într-o prietenie în care ești liber să ții 
alături sau să te îndepărtezi de celălalt.

Finalul implică intrarea într-o nouă vârstă a sinelui 
fiecăruia. Valerie își dă seama că rolul de mamă nu se 
potrivește tuturor, în niciun caz ei, și alege să plece încă o 
dată. Salif și Dahaba sunt pregătiți pentru un nou început, 
iar Bella... ei bine, în ceea ce o privește, viitorul pare unul 
promițător: împăcată, încrezătoare, știe acum cine este și 
își asumă asta. Moartea absurdă a lui Aar a adus cu sine 
nu doar suferință, ci și așezarea pe adevăratul făgaș a vieții 
fiecăruia dintre ei.

Pentru mine, Ascuns la vedere este o lecție despre 
iertare și acceptare, cercetând cu atenție durerea din per-
spectiva mai multor tipuri umane, de la cel vulnerabil până 
la cel puternic. Fiecare dintre noi alege, de fapt, uneori, să 
ascundă ceea ce dorește: bunătatea, nevoia de afecțiune, 
iubirea; cel mai important este însă ca toate acestea să 
dăinuie în interiorul ființei pentru ca efortul de a le redes-
coperi să nu fie în van.

Ioan Răducea
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Jurnalul lui Radu Vancu se definește ca o summa a 
poeziei sale, care scoate din nucleul său liric un 
univers al realismului visceral, oferind cititorului un 

narator marcat de verosimilitatea acaparantă a trăirilor. 
Construită pe axioma viață-poezie-jurnal, cartea se defi-
nește ca un jurnal al absenței: poezia pare (doar pare) a fi 
o coordonată inexistentă. Dacă poezia vorbește antologic 
despre tot, jurnalul face același lucru, adăugând un strat 
maladiv subiectului. Căci nu numai cu neputința de a scrie 
se confruntă Radu Vancu, ci și cu senzația că propriul corp 
începe să cedeze, bântuit fiind de apariția cancerului care, 
din fericire, nu se concretizează. Hibridizarea naratorului 
tinde spre izolarea în intimitatea domestică, mediul solitar 
propice reintegrării în propria scriitură. Cu toate acestea, 
putem vorbi de o largă difuziune a simbolului poetic în 
filonul genetic al Jurnalului, din care se divizează în diferite 
subramuri, un conglomerat de fapte și afecte.

Astfel, Zodia Cancerului se conturează ca un biplan, for-
mat deopotrivă din natura concretă a scriitorului și entita-
tea lirică, marcând o influență vizibilă una asupra celeilalte. 
Jurnalul este văzut ca un intermission între secvențele liricii 
lui Radu Vancu: absența capacității de a mai scrie poezie 
după ce volumul Frânghia înflorită este publicat în 2012 
(„Din februarie, de când am terminat Frânghia înflorită, 
n-am mai scris practic poezie. […] E drept, din februarie 

INCIZIA & DRENAREA PE VIU

Zodia Cancerului. 
Jurnal 2012-2015 de 

RADU VANCU

În ordinea creației literare a lui Radu Vancu, Zodia Cancerului. Jurnal 2012-2015 (Humanitas, 
2017) este cea mai recentă și mai spectaculoasă dintre reinventările lui succesive. Ființa 

scriitorului este un chip al ambiguității, textul este chipul concretului. Perfect congruent 
cu propriile postulări, Radu Vancu îmbină aceste stări prin pulsații în literatura densă și 

imprevizibilă a biograficului. 

Ozana Ciobanu

încoace sunt un fel de massa confusa et damnata, o ecto-
plasmă bovarică inervată din când în când de impulsul de 
a scrie”) și apariția, trei ani mai târziu, a unui nou volum, 
Cantosuri domestice. 4 A.M., modelând astfel calapodul 
abordărilor canonice referitoare la jurnal ale momentului. 
Jurnalul nu este altceva decât o formă hibridizată a liricii 
sale. Toate scrierile lui Radu Vancu sunt biografii, într-un 
sens pozitiv. Iar poezia e cea mai închegată dintre ele: 
întunecată, dar în același timp sentimentală, deopotrivă 
suprafață și adâncime. Prin rescrierile obsesive ale sinelui, 
se definește calitatea esențială a jurnalului, cea de pledoa-
rie indirectă pentru poezie. Timpul așteptării este contra-
balansat de timpul obiectiv al prezentului, ca vid impasibil, 
marcat de metastazele chinuitoare ale incapacității de a 
scrie poezie, văzut ca formă unică a procesului de creație: 
„căci a scrie e a scrie poezie”. Viziunea lui Radu Vancu asu-
pra lumii este un labirint de posibilități, în care coordona-
tele definitorii sunt reprezentate de poezie – în același timp 
înflorire a intelectului și boală. Jurnalul este expunerea ce-
lor două angoase, pe care le îmbină până ce ating punctul 
terminus: când imposibilitatea scriiturii se cristalizează în 
potențialitate creatoare și când slăbiciunea fiziologică se 
transformă în șansa coabitării docile cu aceasta. Un jurnal 
al anomaliilor, într-o construcție aproape ermetică, plană 
la prima vedere, un jurnal ce își propune să nu se con-
denseze după forma celui care îl citește. Zodia Cancerului 
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nu este concepută în termeni intelectuali generici, 
ci în funcție de materialul concret, iar materialul 
concret își are propria construcție, un statut unic, 
independent, care veghează îndeaproape la ființa 
mereu atrofiată, nicidecum epuizabilă, a poeziei. 
Volumul se încheagă spontan, legătura sa cu poe-
zia este instantanee, anistorică, lipsită de tensiune. 
Este un volum scris din și pentru poezie. Această 
clamată egalitate între poezie și viață determină 
o virulență a trăirilor, o privire plenară și lucidă la 
toate dimensiunile realului, inervată și excitată de 
mediatorul poezie-viață. 

Lecturile lui Radu Vancu, de o bogăție 
exemplară, oferă un răgaz reflexiv ce 
trezește, totodată, conștiința naratorului, 
reconectându-l dureros cu realitatea. Ce 
îi reproșează Radu Vancu vieții (nu cărții!) 
este imprevizibilul morții, neprevăzutul 
ei. Notațiile lui din Jurnal pulsează sub 
efectul naturaleții, în care pregnantă este 
forma concretă, de bază, a ființei umane. 
Plasarea cotidianului continuu și aproape 
material departe de universul opac, 
filtrat de hipersensibilitate, dublează 
deschiderea către spațiul concretului, 
concretizându-se ca o copie fidelă a 
realității. În acest fel, autorul scapă 
de rănile superficiale ale momentului 
curent și merge până la 
esența lucrurilor. 

concretului. Deși antagonice, ele își fac loc prin 
fluiditate, marcând un nou alter-ego, de această 
dată unul prozaic, al lui Radu Vancu. Totul e di-
zolvat în nucleul autoanalizat, totul e disecat în 
materia hialină a imaginației. Autorul nu contu-
rează lumea jurnalului ca proiecție voită a sinelui 
propriu, nu construiește o variantă excesivă de 
tip diaristic a solipsismului. El este mai degrabă 
un martor tăcut, care se străduiește să creadă că 
lumea există, scrisul raționalizând și plasticizând 
carențele realului. 

Scriem cu umanitatea din noi. Sub auspiciile 
acestui dicton se conturează pasajele în care 
Radu Vancu vorbește despre membrii familiei 
(părinți, Cami, Sebastian), despre scriitori și prie-
teni (Mircea Ivănescu, mentorul său indiscutabil, 
Claudiu Komartin, Mircea Cărtărescu). Textul 
îi împrumută din căldură și hipersensibilitate. 
Jurnalul distinge mereu - ca toate scrierile sale, 
de altfel - un credo empatic: „Nu cred că am fost 
vreodată la o lansare mai frumoasă decât cea de 
aseară a lui Mircea. Când vezi atât de mulți oa-
meni (înțeleg că peste 350) veniți pentru poezie, 
parcă vezi cum the dead cat of the world (cum 
numea Salinger poezia) începe să învie.”; „Acum 4 
minute. Cami (excedată): Sebastian, te rog ultima 
dată să mănânci! Sebastian (sec): Nu pot. Cami: 
De ce? Sebastian (la fel de sec): Am niște carii 
melancolice la cap.” Pasajele referitoare la cei 
apropiați sunt marcate de o bogată încărcătură 

afectivă, momente de celebrare entuziastă a 
vieții domestice. E subliniată deseori legătu-

ra hipnotizantă tată-fiu. În notațiile 

scriitorului, aceasta 
ia forma unei relații ce 
se desfoliază în ipostaze infinit-tri-
dimensionale: „Azi-noapte am avut și eu, și 
Sebastian coșmaruri: eu cu un OZN ca un paralelogram 
verzui parcat deasupra blocului vecin, […] iar Sebastian cu 
un cioban gigantic, mai înalt decât blocurile cu patru etaje 
de pe aleea noastră […] Era foarte înspăimântat când îmi 
povestea, i-au bufnit lacrimi în glas; dar apoi, dându-și 
seama singur ce ridicolă e imaginea cu ciobanul uriaș, 

Ilustrat plastic, prin impli-
carea sa emoțională, mundanul lui 

Radu Vancu este dublat de o motivație poetică, 
determinând o suprasolicitare a dimensiunilor existenței 
concrete. Literatura, temă recurentă în însemnările auto-
rului, devine astfel un sferiod în care notațiile nu repre-
zintă altceva decât procesul fizic al memoriei, constituind 
modul cel mai aproapiat de rădăcina propriei ființei, deci 
modul cel mai radical de a trăi. În acest context, poezia 
pendulează între proiecția unui imaginar liric și evidența 

Dragoș Pătrașcu
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a început să râdă. Luciditatea asta a lui m-a înduioșat & 
înspăimântat mai rău decât un coșmar per se.” 

Spre deosebire de Jurnalul lui Mircea Cărtărescu, unde 
materialul literar este o cartografiere a propriei minți, o 
hașurare a limitelor propriului craniu, a emisferelor ce-
rebrale, și în care imaginarul dizolvă punctele realității, 
în cazul lui Radu Vancu imaginarul apare ca o proiecție 
semi-deviată, o reverie a unor minusuri ale existenței 
cotidiene, ce se încearcă a fi compensate și care, cu sigu-
ranță, își descoperă vocea, lăsând, totodată, ceva ascuns 
care domină. Prin tonalități confesive, Radu Vancu creează 
imaginea propriei identități, caracterizată de o forță repre-

zentativă și o capacitate de a (re)modela concretul într-o 
semnătură distinctă. Printr-o pendulare perpetuă între 
memoria aproape nealterată în perfecțiunea ei și vocea 
narativă, marcată de obsesia prezentului. Jurnalul exce-
lează în pasajele în care descrie mediul social ce trăiește 
o veritabilă cunoaștere via negationis, fiind totodată un 
document social. Determinismul se inserează ca laitmotiv 
al acestor pasaje și subjugă la cel mai înalt nivel valorile 
conștiinței umane: fenomenul consumismului irepresibil. 
Aversiunea față de regimul politic, de pildă, se tranșează 
incisiv, Jurnalul lui Radu Vancu nefiind o simplă reflectare 
pasivă (eminescianul „Tu așază-te deoparte”). 

Zodia Cancerului se constituie drept o scriitură 
a tranziției ce sprijină procesul reabilitării 
poetice. Notațiile din Jurnal sunt simultan poezie 
şi proză, sunt gemenii prezenţi unul în corpul 
celuilalt, exprimarea în concomitenţă a poeziei 
dublate de proză. Cititorul uimit descoperă și o 
sondare a sinelui, și o reflectare a celorlalți. 
Jurnalul lui Radu Vancu reprezintă așadar o 
formă nouă de drenare a lirismului, născută, în 
mod paradoxal, tocmai din neputința (reală sau 
imaginară) de a scrie poezie. Dragoș Pătrașcu
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Pentru cei care se apleacă asupra evenimentelor isto-
rice, războiul a devenit un concept abstract, compus 
din nume și numere. Numere de batalioane, de lupte, 

de victime. Date de acțiuni militare, de victorii și înfrângeri. 
Toată suferința transpusă, sau, mai bine spus, ascunsă în 
cifre. Viața și moartea - privite de la depărtare, desfigurate 
de ideologiile și agendele învingătorilor, dezumanizate, 
lipsite de adevăr. 

Omul pare să fie înghițit de istorie. Compensațiile 
formale și titlurile ascund pierderile personale, traumele 
trăite, dar nu le pot vindeca sau justifica. (Deci sângele fiu-
lui meu e așa ieftin? - Soldații de zinc). Svetlana Aleksievici 
înregistrează vocile din umbră, le aduce la lumină. 
Adunând poveștile ascunse ale femeilor și ale copiilor din 
cel de-al doilea Război Mondial (Războiul nu are chip de 
femeie, Ultimii martori), ale soldaților implicați în războiul 
din Afganistan și ale mamelor lor (Soldații de zinc) și adu-
cându-le în fața unui public larg, scriitoarea înfăptuiește 
un adevărat act de sfidare. Istoria este demontată, lăsând 
să iasă la iveală adevărul. 

Nu trebuie să inventez nimic. Pretutindeni în jur 
sunt fragmente de cărți esențiale. În fiecare om.

În aceste cărți sunt încapsulate dimensiunile umane ale 
războiului, sunt aduse la lumină emoțiile, senzațiile, deta-
liile care dau culoare și care ancorează evenimentele atât 

în conștiința individuală, cât și în cea universală. Refuzând 
imaginea pictată de propaganda sovietică și concentrân-
du-se asupra oamenilor care au trăit în istorie, asupra 
poveștilor lor zguduitoare, Svetlana Aleksievici reușește să 
surprindă războiului într-o altă lumină și să radiografieze, 
în același timp, sufletul uman. 

Războiul e o experiență prea intimă. Și la fel de 
nemărginită ca și viața omului

Intimitatea oamenilor nu poate fi rezumată, disecată 
sau comentată, ea poate fi doar împărtășită. Imaginea 
războiului, a sufletului uman purtat printre extreme, se 
construiește asemena unui mozaic, dintr-o multitudine de 
mărturii, dintr-o multitudine de experiențe, dintr-o multi-
tudine de adevăruri. Aici se remarcă poate cel mai mare 
merit al scriitoarei - acela de a oferi spațiu experiențelor 
umane, de a le păstra culorile și umbrele, de a nu le altera 
prin raționalitate, de a respecta viața, omul, adevărul, mai 
mult decât istoria sau agendele politice. Războiul nu mai 
este un concept abstract, în care oamenii sunt doar nume-
re puse în serviciul ideilor, ci devine o experiență colectivă. 

Mama a cumpărat un coș cu mere, l-a pus lângă mine și 
sora mea, și noi mâncam. A început bombardamentul. Sora 
mea avea în mâini două mere frumoase și am început să ne 
certăm pe ele, ea nu voia să mi le dea. Mama ne spune să 
ne adăpostim, dar noi continuăm. Până la urmă am rugat-o 

RĂZBOIUL CA EXPERIENŢĂ 

Svetlana Aleksievici
Războiul e o lume, nu un eveniment...

Anca Șcheul
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pe sora mea: Dă-mi măcar un măr, altfel o să ne omoare, și 
nu apuc să-l gust. Ea mi l-a dat pe cel mai frumos. Atunci 
s-a terminat bombardamentul. (Ultimii martori)

Imaginea eroului sovietic este demontată, adevărul 
pictat de propaganda sovietică este înlocuit de trăiri și 

dureri autentice. (Fac ceva pe Noul vostru Testament! Eu 
mi-am cărat adevărul într-un sac de plastic... Capul într-o 
parte, mâinile într-alta... N-am alt adevăr... - Soldații de 
zinc). Sunt prezente atât atrocitățile comise de soldați în 
timpul războiului, cât și micile refugii, cum ar fi o valiză cu 
bomboane. Eroii sunt umanizați, dar, în același timp, este 

Dragoș Pătrașcu
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surprinsă dezumanizarea din timpul războiului. (Da, am 
omorât... Pentru că voiam să trăiesc... Voiam să mă întorc 
acasă. Dar acum îi invidiez pe cei morți. Morții nu suferă... 
- Soldații de zinc)

Să găsești deodată printre morți un om viu…

Supraviețuitorii, eroii despre care s-a tot vorbit sunt ti-
neri - tineri care cred în idealurile patriei; tineri pentru care 
moartea pare un concept abstract, înconjurați de cadavre 
(După bătălie nu mai aveam pe cine bandaja... toți erau 
morți - Războiul nu are chip de femeie), sate arse, familii de 
partizani spânzurate, rafale de gloanțe, bombardamente; 
tineri învățați să urască și să ucidă; tineri care și-au cărat 
prietenii într-un sac de plastic; tineri care au depus un ju-
rămând și au îndepinit ordine. Tineri pentru care fericirea 
înseamnă să găsești deodată printre morți un om viu… 
(Războiul nu are chip de femeie).

Apoi mai țin minte ceva: cerul negru și un avion tot negru. 
Lângă drum e întinsă mama noastră, cu brațele desfăcute. 
O rugam să se ridice, dar în zadar. Soldații au acoperit-o 
cu impermeabil și au îngropat-o în țărână, chiar acolo. Noi 
strigam și-i rugam: N-o băgați pe mama în groapă! O să se 
trezească și o să plecăm mai departe. Prin țărână se târau 
tot felul de gândaci mari... (Ultimii martori)

Războiul nu este o serie de înfrângeri și victorii, nu este 
o luptă pentru un ideal eroic, este o experiență dureroasă, 
distructivă, care remodelează omul. Războiul nu se poartă 
doar pe front, el pătrunde în viețile civililor, se întoarce 
acasă cu soldații sau cu sicriele lor. (Nu sunt nebună, dar eu 
tot îl aștept... Am auzit de un caz: mamei i-au adus sicriul, 
ea l-a îngropat... iar peste un an fiul i s-a întors... Așa că îl 
aștept. Nu sunt nebună. - o mamă, Soldații de zinc).

 Pentru mine, istoria aceasta s-a încheiat. Ies din ea... 
N-am de gând să mă împușc și nici să mă arunc de la 
balcon. Vreau să trăiesc! Să iubesc! Am supraviețuit pentru 
a doua oară! Prima dată acolo, la război, a doua oară aici. 
(Soldații de zinc)

… și să depui mărturie

Cărțile Svetlanei Aleksievici operează cu viețile, cu 
sufletele oamenilor, expun puncte de vedere și detalii 
care au fost ignorate sau ascunse de istorie, pătrund în 
intimitatea războiului, a regimului sovietic și reușesc să 
surpindă adevărul acestei lumi. Sunt cărți care îți oferă 
o complet altă perspectivă nu numai asupra istoriei, ci și 
asupra umanității în general. Cărți care sondează condiția 
umană. Cărți care au puterea de a remodela cititorii, de 
a remodela lumea. Cărțile Svetlanei Aleksievici sunt, cu 
adevărat, lecturi esențiale. 
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POEZIA E LA 
BISTRIŢA
un spaţiu blând

Când am ajuns acasă de la Festivalul „Poezia e la 
Bistrița” trăiam profund și asumat în certitudinea că 
singura, marea și prăpăstioasa limită a poeziei este 

poetul. 

Punctul în care se transcende această limită este mo-
mentul afectiv în care nu se mai scrie pentru oameni, ci 
pentru zei.

Îmi amintesc acum, din vertijul dispersat de timp al 
celor 4 zile de poezie la Bistrița, câteva chipuri, frânturi 
de versuri, cu siguranță stări și sunete, muzicalitatea unor 
cuvinte; îmi amintesc de oameni fericiți la 3 dimineața, 
de ploaie mică, timidă, întrepătrunsă. Sunet blând, unul 
singur, liniar și constant - cel al poeziei, care mă primește 
cum m-ar îmbrățișa (Alexandru Cosmescu) și parcă mult 
mai mult de-atât. Am mai spus și nu-mi vine încă să mă 
opresc sau să-mi regândesc stările, că poeții aceștia nu 
mi-au semănat și nici nu mi-au amintit de adulți. Mi-am 
spus, încă din prima seară, că oamenii aceștia lunari (și un 
pic lunatici), care râd atât de mult, cu sonorități aproape 
poematice în felul de a-și mișca mâinile, din brațe și până 

la pahare, din brațe și unul spre altul, cu atâtea povești și 
născoceli interminabile, oamenii aceștia pe care aproape 
nu mi-i puteam imagina sobri, obosiți, serioși, deasupra 
mesei de scris, cu siguranță nu sunt adulți. 

De fapt, cu cât citeam mai mult din 
poezia lor, cu atât era mai fermă și mai 
apăsătoare în mine certitudinea că există 
în jurul nostru, în jurul lor, un soi de 
spațiu care delimitează, care protejează 
experimentul acesta ludic, binevenit, al 
întâlnirii dintre mine și oamenii poeziei. 

Mi-au fost dezmințite, rând pe rând, pe alocuri dureros, 
credințele. Am zâmbit și am spus că trebuie și e frumos să 
se întâmple la șaisprezece ani. M-a încurajat mult tinerețea 
care răzbătea, clocotea, adormea, se deghiza, împietrea în 
și dinspre oamenii aceștia. Mi-am spus atunci, vorba dom-
nului Țărmure, că poezia e grea, dar e, paradoxal, foarte 
tânără. Și ea nu e mai ales cuvântul sau mai ales sofisticatul 
dintr-o așezare frapantă de lexeme, ci e urma și starea din 
care se naște și pe care le provoacă, felul în care, ascultând 

Am crezut, o bună bucată de vreme, că poezia are limite. Cu alte cuvinte, că ea 
poate fi prea multă și deci, nu i se poate simți lipsa sau că e prea pretențioasă, în 
sensul că se poate face înțeleasă de un grup, de câțiva inițiați care nu pot trăi fără ea 
și se citesc/apreciază între ei. Vorbesc de poezie, nu de încercările cu care aproape 
orice adolescent cochetează. Oricum, eu însămi scriind, simțeam că ceva îmi scapă, 
deși mă întrebam adesea cine și ce stabilește granițele între poezie și restul? 

Ioana Tătărușanu
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versuri și versuri și versuri, îmi înclin capul într-un anume 
fel, clipesc mai rar sau mai des, învăț să privesc altfel, mai 
puțin auster, mai mult înțelegător.

La Bistrița am înțeles ce fel de om vreau 
să fiu. 

Dintre poeți, îi voi pomeni pe Radu Nițescu și Alexandru 
Cosmescu, pentru simplul fapt că m-au determinat să 
scriu iarăși versuri, citindu-i. Poate, de ce să omit, și pen-
tru tinerețea lor care mi-a părut, de la distanță, gândită 
frumos și fericit, intim și plin de cuvinte. În cele din urmă, 
pentru că am înțeles ce fel de om vreau să fiu, studiind 
curios doar felul acestor oameni de a merge, de a zâmbi, 
de a se bucura, de a face poezie prin drumul paharului de 
pe masă înspre buze. 

Sunt aici și aici e atât de departe de moarte și
    cum zicea cineva,
ce știi tu să faci nici Houdini nu știe, câtă magie
   să scrii poezie, 
dac-ai mai ști și altceva. (Radu Nițescu)

Senzațiile pe care mi le-au dat versurile lui Radu Nițescu, 
la lectura autorului, au fost, poate și prin prisma vocii sale, 

oscilante și au pendulat temător între multele întrebări 
stârnite ca praful de un vânt cald de vară și calmul, liniari-
tatea unei familiarități obosite, aproape veștede, prin care 
se vorbește, de exemplu, despre alienare. Și acum, liniștea 
unor prea multe ipoteze: Ce face un câine/ lăsat singur 
în casă/ ce face un om/ lăsat singur în/ mintea/ lui. Eu aș 
îndrăzni să spun că scrie poezie. 

Apoi, Alexandru Cosmescu, ceva mai sentimental în 
idee, mai puțin tranșant, asociind singurătatea cu frica: 

Mașinile care vuiesc pe stradă/ caloriferele din came-
ră/ ce este cu tine când ești singur(…) lucrurile din jur 
sunt mici și frumoase și/ mute/ undeva în pieptul meu 
un perete se construiește de la/ sine(…) lumea spune că 
dacă rabzi mult mult, frica dispare./ uneori, când nu pot 
dormi, mă ridic, mă sprijin de perete și-mi număr pe de-
gete fricile.(…)/ am nevoie numai de un loc mic, undeva, 
pe marginea unei faleze, să mă așez, să privesc în jos și 
toate să fie egale. 

Se pare că fericirea este un unghi de a 
privi lucrurile, mai întâi mici, frumoase 
și mute.

foto: Andrei Rusu
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Fericirea este o lume de hârtie în care boarea singură-
tății și sentimentul răbdat al fricii pătrund și deformează. 

Nevoia unei perspective a echilibrului, unde toate să fie 
egale nu garantează decât blândețea unui loc privilegiat, 
ferit, pașnic, care primește îmbrățișând. Și apoi, cum spu-
nea Fitzgerald, când se lasă seara suntem mai puțin singuri. 
Singură și fericită am fost și eu, în prima seară a festiva-
lului, ascultând-o pe Maria Răducanu. Singură, pentru că 
dezvoltasem, spontan și acid, un instinct care îmi dicta că 
în mine, și doar în mine, se nasc egoist și distinct fascicole 
de lumi în care urmează să mă perind bucuroasă de ceea 
ce urma să fiu. Apoi, noaptea, la o oră târzie, cu geamurile 
camerei de hotel îmbrățișând întunericul, se aud vorbe 
despre povești și Maria Răducanu, adresându-se, probabil, 
unei poetese: Nu mai fragmenta. Și atunci, mai curioasă să 
mă apropii, în fine, de om și nu de artist, copilărindu-mă 
încă în considerația că cele două pot fi dispensabile, am 
încercat să ascult mai mult. Și nu am mai auzit. 

„Poetry is about songs” (Arian Leka)

Am vorbit apoi, fugar și timid, cu Arian Leka, poetul cu 
animal de companie marea, dacă îmi amintesc bine felul 
în care l-a prezentat Dan Coman (îmi spunea mama când 
am ajuns acasă, un fel de Cărtărescu al albanezilor). Se 
întâmplase să mă așez lângă dumnealui la masă și eram 
deja destul de stânjenită de apropierea aceasta, pare-mi-
se, colosală, când s-a întors către mine, zâmbindu-mi și 
întrebându-mă din ochi cine sunt, de vreme ce poetesă 

nu prea par. I-am povestit bucuroasă despre ALECART și 
am simțit nevoia de a-i împărtăși un gând sincer legat de 
versurile sale. I-am spus că marea sa seamănă cu cea a 
lui Nichita Stănescu dintr-un poem, Adolescenți pe mare. 
Oh, yes, Nichita, great poet! Îmi mai amintesc, apoi, din 
schimbul nostru stângaci de replici, felul în care, aproape 
prietenește, Arian Leka și-a aprins o țigară și mi-a spus: 
poetry is about sounds. Versurile lui se izbesc încă de mine 
ca valurile de țărm:

Oamenii mei i-au întors spinarea mării
și-și scot mațele
din dulcea pâinică a pământului
și din băuturi.

Ar mai fi multe de povestit despre Festivalul de Poezie 
de la Bistrița. Cu siguranță, cuvintele ar putea năvăli în 
fraze interminabile pornind de la fiecare vers pe care l-am 
ascultat în acele zile. Am încercat însă să pun în cuvintele 
care mi-au părut a fi potrivite și care m-au primit și m-au 
îmbrățișat, ca în poezia lui Alex Cosmescu, stările care 
m-au traversat, provocate îndeosebi de anumiți oameni 
pe care i-am întâlnit aici, fericirile noi pe care le-am simțit 
și care (pentru mine, cel mai important) au construit o 
distanță considerabilă între ceea ce am impresia că sunt 
acum și zarea unui timp, din ce în ce mai îndepărtat, în 
care bâjbâiam prin jurul meu și nu mai vedeam poezie, 
nici căutând-o. 
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P.S.
Mulțumiri, 

Marin Mălaicu–
Hondrari & 

Dan Coman, 
pentru invitație! 

Mulțumiri, 
domnule Țărmure, 
pentru ospitalitate!
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Întrebat inițial cum se simte în această postură de 
proaspăt premiat, validându-i-se astfel talentul, acesta 
spune că pentru el validarea care ajunge să genereze, 

pe lângă recunoștere și consacrare, întâlniri - întâlniri cu 
un public dispus să interacționeze, care simte adevărul din 
spatele rândurilor, pentru că adevărul este mereu acolo, 
în spatele lucrurilor comune - este fără doar și poate cel 
mai bun lucru care ți se poate întâmpla. În cele ce au ur-
mat, neobosita moderatoare a acestor întâlniri - Nicoleta 
Munteanu - le introduce în scenă pe redactorul-șef adjunct 
ALECART - Ioana Tătărușanu - și pe secretarul general de 
redacție Anastasia Fuioagă, astfel romanul fiind prezentat 
prin ochii a două cititoare pasionate. Colegele noastre au 
propus variante de interpretare diferite, dar care în esență 
surprind o călătorie neobosită, o încercare de reîntoarcere 
la rădăcini, la tine. Secvențele decupate de cele două con-
turează ideea delimitării vieții în trei etape: drumul alături 
de Dumnezeu drept călăuză, confruntarea cu realitatea și 
singurătatea în doi, când nici întâlnirea cu sine nu poate 
opri ființa dintr-o căutare continuă, deși confuză, căci per-
sonajului par a i se întâmpla lucruri, nu a face propriu-zis 
vreun pas către ele.

Marcat de un principiu foarte clar (Cititorul are întot-
deauna dreptate), Cătălin Pavel ni se înfățișează ca un 
scriitor, dar mai ales ca un om, ce privește într-o manieră 
percutantă aspecte marcante ale vieții, încercând să gă-
sească un echilibru între bine și rău, unic și banal, între real 
și ficțiune. Această tendință se observă în propriile perso-
naje care conturează profilul unui om normal, cu defecte 
și calități, și nu a unuia care este vinovat întru totul sau 
absolut nevinovat: vreau un cititor căruia nu îi trebuie un 
om perfect pe care îl urmărește, ține cu el și acesta câștigă 
la sfârșit. Cititorul poate mai mult de atât. 

Ineditul acestei întâlnirii l-a reprezentat îndeosebi pu-
nerea față în față a autorului și a criticului. Astfel, publicul 
a avut parte de o opinie la cald asupra romanului, putând 
pătrunde cu mai multă ușurință în meandrele acestuia. 
Antonio Patraș, reprezentat al juriului, a ales să expună 
o opinie de cititor (avizat, desigur), nu neapărat pe cea a 
unui critic impersonal, oprindu-se asupra ideii că scriitura 
lui Cătălin Pavel deține o notă melancolică, făcând acum 
aluzie la pasiunea autorului pentru trecut generată de 
meseria de arheolog. Punctul atins de acesta plasează 
romanul în spațiul vieții, vizând deci condiția umană. În 

SCRIU CA SĂ (MĂ) ÎNŢELEG
întâlnire cu Cătălin Pavel

Amalia Carciuc

10 mai 2017, o altă întâlnire, un alt scriitor, un alt roman, alte viziuni... Cafeneaua 
Teatru Fix a fost încă o dată pentru pasionații alecartieni un refugiu și un loc unde au 
fost relevate adevăruri sub forme atent, să le numim șlefuite - nu manipulate - pentru 
că asta face orice scriitor: perfecționează. Omul acestei întâniri a fost scriitorul Cătălin 
Pavel, câștigătorul celei de-a XIV-a ediții a Premiului Național de Proză Ziarul de Iași, 
pretextul constituindu-l romanul premiat în cadrul acesteia, Trecerea. 
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viziunea lui Antonio Patraș, scriitorul aduce în discuție 
o temă ce a pus, pune și probabil va pune pentru multă 
vreme de acum încolo la încercare literatura: De fapt, ce 
înseamnă literatura? Înseamnă să exprimi acel gând de 
dinaintea morții. 

Cea de-a doua parte a întâlnirii este de fiecare dată cea 
mai antrenanată atât pentru publicul tânăr, cât și pentru 
scriitor, un scriitor care a menționat de la început că simte 
o oarecare crispare în fața unui astfel de public și partener 
de discuție, deoarece liceenii sunt cei mai cruzi (...) dar, 
totodată, și cei mai generoși. Apare un paradox ce pune 
în scenă atât încântarea, cât și teama, de ce nu, de a avea 
în față un public care devine tot mai pretențios și tot mai 
curios cu fiecare întâlnire parcursă. Discuția revine la ideea 
de moarte anterior amintită, mai concret asupra gându-
rilor și trăirilor pe care le încearcă orice ființă la capătul 
drumului existențial și Cătălin Pavel constată cu tărie că 
suntem extrem de concreți. Una dintre întrebările mode-
ratorei, împinge scriitorul la o... să o numim o dezvăluire 
greu de perceput sau de acceptat pentru noi, cei din afara 
procesului de scriere. De cele mai multe ori, publicul își 
imaginează scriitorul ca pe o ființă mondenă, trăind intens 
printre ceilalți, în miezul evenimentelor, un om mereu în-
conjurat de alți oamenii, de plăceri, plasând scrisul undeva 
pe un plan secund, după ce luminile se sting. Cătălin Pavel 
ne dezvăluie însă condițiile netrucate pe care le implică 
transfigurarea vieții în ficțiune. Singurătatea... Câți nu am 
privi-o cu scepticism și cu o anumită spaimă? Și totuși, 
aceasta este condiția primordială pentru scris: Singurătatea 
înseamnă să zăbovești, să fii tihnit, să contempli, să anali-
zezi, să migălești, să tăifăsuiești. Apoi vine experiența dată 
de tine ca cititor și, în cele din urmă, menționând cu o notă 
pregnantă de umor a treia condiție, autorul mărturisește: 
să ai ceva de scris. Scrisul dobândește astfel semnificații 
majore, fiind privit ca o parte a unui ansamblu, ca o fâșie 

dintr-un întreg, ca un registru aparte al creierului în care tu 
ca om, ghici ce...? funcționezi cel mai bine, antrenându-ți 
această pasiune ca pe un dispozitiv de focalizare ce ajută 
la construcția ta ca ființă (Dacă nu aș începe să scriu, n-aș 
înțelege).

Mai departe, se conturează o legătură profundă între 
un scriitor și un arheolog, știind că invitatul alecartienilor 
profesează în acest domeniu. Rezultă că cei doi au mai 
multe în comun decât și-ar fi putut imagina cineva: am-
bii caută în gunoaie. Un răspuns la prima vedere șocant, 
lucid, pragmatic, dar atotcuprinzător; iar ceea ce a urmat 
provoacă sentimente de uimire, de admirație: Și scriitorul 
și arheologul se bucură când găsesc ceva, chiar dacă nu 
știu ce e. Este clar că setea scrisului vine dintr-un impuls, 
din neastâmpăr, cum ne mărturisește Cătălin Pavel, dar 
scrisul în aceeași măsură este plin de îndoială, de agonie, 
forțându-te să îmbini lucruri care nu au, poate, nimic în 
comun și să le modelezi ca pe un întreg indestructibil. 
Stăpâni ai unei intuiții a morții, ne îndreptăm spre viitor 
neîncrezători sau sceptici din cauza neînțelegerii unora 
dintre aceste lucruri. 

Așadar, finalul acestei întâlniri a conturat cu siguranță 
în mințile participanților o poziție concretă a scriitorului, 
a unui scriitor cu obsesii (Scriitorii buni au avut obsesii 
corecte), cu propriile interogații transpuse pe înțelesul 
publicului, dar înțelese în totalitate doar de deținător și 
uneori nici de acesta, el construindu-și un mormânt de cu-
vinte personal, deși scrisul poate constitui o povară pentru 
umerii fragilii ai celui care a ales să îl fructifice, în ciuda 
esenței sale înspăimântătoare.

foto: Ilinca Zaharia-Lefter 
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De-a lungul timpului, ALECART a găzduit texte ale 
unor elevi strălucitori, curioși, nonconformiști, dor-
nici de a descoperi, de a interoga și de a experimen-

ta, de a exprima în scris ceea ce au trăit, văzut, citit. Laura 
Ștreangă, proaspăt absolventă a Colegiului Național, care 
a crescut alături de această revistă și care a obținut nenu-
mărate premii începând din clasa a V-a și până în clasa a 
XI-a la Olimpiada Națională de Limba și literatura română 
și la Olimpiada Internațională de Lectură, nu întâmplător 
șefă de promoție și olimpicul reprezentativ al Colegiului 
Național, s-a aflat încă de la început cu sufletul alături de 
ceea ce înseamnă spiritul ALECART. Îndreptându-se către 
o nouă etapă din viața ei, Laura sintetizează, cuprinsă de 
emoție, ce a însemnat pentru ea ALECART: „Fiecare număr 
nou este o trecere spre ceva mai bun. ALECARTul crește și 
se dezvoltă odată cu redactorii săi. Articolele sale sunt o 
implozie de tinerețe, ca petele de cerneală aruncate pe o 

foaie de hârtie: oarecum eterogene, însă hipnotice și toate 
adunate sub aceeași cupolă a devenirii și a căutării sub 
semnul culturii.” Ea știe că nu se va putea desprinde de 
ALECART când va părăsi hotarele țării pentru a-și continua 
studiile, de revista care i-a arătat un alt mod de a privi 
lumea și care i-a oferit bucuria de a fi sinceră până la capăt 
și de a scrie, căci „scrisul rămâne cea mai pură formă de 
onestitate și de edificare a sinelui (...) pentru mine, a scrie 
în revista ALECART a fost una dintre cele mai frumoase 
experiențe ale adolescenței mele. M-am simțit pur și simplu 
în elementul meu; însă ALECART este elementul unei gene-
rații întregi și știu că va crește foarte frumos, va înflori odată 
cu noi toți care ne-am pus rădăcinile în revista ALECART”.

În continuare, redactorului-șef al revistei, Tudor 
Berbinschi, îi este înmânată o Diplomă de Excelență din 
partea Colegiului Național Iași, a Asociației ALECART și a 

CEL CARE 
CHEAMĂ CÂINII
&ALECART 18

Roxana Agape

Lansarea din iunie 2017 a reprezentat pentru alecartieni un moment 
semnificativ, legat de „maturizarea” pe care o implică simbolic acest 
număr 18 al revistei și de predarea ștafetei către o nouă generație, pe care 
Tudor Berbinschi – redactorul-șef de până acum - o va vedea crescând de 
departe. Ea a fost, totodată, prilejul unei întâlniri cu unul dintre scriitorii 
noștri preferați, Lucian Dan Teodorovici, împreună cu care am vorbit despre 
cea mai recentă operă a domniei sale, Cel care cheamă câinii, apărută în 
luna aprilie la editura Polirom. Întâlnirea a fost alcătuită din două momente 
distincte, dar strâns legate între ele de „pura formă de onestitate” (Laura 
Ștreangă) pe care o presupun atât formatul Alecartului, cât și volumul lui 
Lucian Dan Teodorovici, anticipându-se astfel „Întâlnirile Alecart” la FILIT 
din toamna acestui an. 
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Muzeului Național al Literaturii Iași, cu mulțumiri din par-
tea coordonatorilor pentru implicarea sa în acest proiect și 
pentru colaborarea din ultimii ani, alături de sarcina de a 
desemna noul redactor-șef. Pe un ton glumeț, spunând o 
poveste despre cum a fost el numit redactor-șef, Tudor îi 
oferă Anastasiei Fuioagă, elevă în clasa a IX-a la filologie, 
misiunea de a duce mai departe „moștenirea” ALECART. 
„Această funcție vine mai mult ca un rezultat a tot ceea 
ce înseamnă experiența ALECART. ALECART înseamnă 
sinceritate, te învață cum să gândești singur, cum să îți 
exprimi opiniile, înseamnă întâlniri cu scriitori, cu cărți, cu 
filme, cu muzică, cu tot ce presupune lumea culturală” - 
răspunde Anastasia la noua provocare ce îi este aruncată 
și pe care o privește ca pe o călătorie plină de experiențe 
pe care așteaptă cu nerăbdare să le trăiască. Alături de 
Tudor și Anastasia, la întâlnire a fost prezentă și Alexandra 
Masgras, fost redactor-șef al revistei, în prezent studentă 
la Universitatea din Glasgow și care ne-a făcut surpriza de 
a fi aici în aceste momente. Așadar, vechea și noua ge-
nerație au fost puse astăzi față în față, provocând celor 
prezenți o bucurie dincolo de cuvinte și emoții puternice 
coordonatorilor. 

„M-am folosit de literatură ca să-mi mut 
gândurile în altă parte, ca să scap de 
suferință.” – Lucian Dan Teodorovici

În partea a doua a întâlnirii, romanul Cel care cheamă 
câinii este adus în discuție, iar Tamara Bivol, Viviana 
Gheorghian și Ioana Tătărușanu prezintă opera într-o 
manieră care îl încântă pe autor. Tamara mărturisește că 
această carte a impresionat-o prin simplitate, iar simpli-
tatea reprezintă adevărata provocare a oricărui scriitor 
autentic. Lucian Dan Teodorovici reușește să construiască 
(folosind o oglindă din curtea bunicilor, o aluniță de pe 

gât, o întâlnire oarecare) numeroasele semne ce inițial 
au o credibilitate nulă - pe care un alt scriitor le-ar fi 
putut rata, căzând în banalitate - lucruri complexe, fapt 
care i-a produs Tamarei în momentul lecturii entuziasm. 
„Această carte vorbește despre multe lucruri, dar nicidecum 
nu vorbește despre boală. Nu este loc aici de lamentări, 
de tragedii sau drame, pentru că este o carte care pur și 
simplu însuflețește. Problemele personale devin o umbră a 
adevăratelor probleme pe care această carte le pune în dis-
cuție, și acele probleme personale devin un impuls pentru 
narator pentru a descoperi o altă lume și pentru a o putea 
interpreta cu o altă cheie. Astfel, naratorul reușește să vadă 
în anormalitate ceva normal și să transforme cotidianul 
într-o poveste”. Tamara vorbește despre misticism, despre 
simbolul chiparosului, despre câini, despre pancarta pe 
care scrie „Writing is the only way of life” și datorită căreia 
întâlnirea de astăzi a fost posibilă. Ea își încheie prezen-
tarea adresând un îndemn către public: „cu toții avem 
nevoie de câinii noștri pentru a ne impulsiona, pentru a ne 
da poftă de viață, și vreau să le urez celor care și-au găsit 
deja câinii, să știe să îi stăpânească; iar vouă, celor care nu 
auziți încă lătratul, v-aș sugera să mergeți pe niște străzi 
mai mărginașe”. 

Scriitorul recunoaște că este impresionat de interpre-
tarea Tamarei, de permanenta referire la un „narator” (și 
nu la „autor”), răspunzând că semnele ce apar în carte 
există în realitate și îl însoțesc. El explică motivul pentru 
care cartea sa ține totuși de ficțiune, deși au apărut opinii 
contradictorii în acest sens: „Eu am făcut o structură a 
cărții de la bun început. Mi-am scris cartea ca pe o carte de 
ficțiune, așteptând ca realitatea să se așeze în locurile pe 
care le cream eu. Nu am avut niciun moment de îndoială 
că la sfârșit voi fi vindecat și că ăsta va fi finalul cărții. Deci, 
eu cream o ficțiune de la bun început, pentru că știam că 
acolo voi ajunge”. 

Viviana, la rândul ei, admite că a fost profund impresio-
nată de relațiile formate între „narator” și celelalte perso-
naje, în special de relația cu bunicii. Îi place că volumul vor-
bește despre prezent și trecut într-o manieră care induce 
o stare de atemporalitate și, „chiar dacă această carte are 
în aparență formulări simple, chiar dacă putem întâlni un 
frumos simț al umorului, ea este de fapt atât de vie, atât de 
reală, încât te năucește, și te face să îți pui sute și sute de în-
trebări”. Un alt aspect pe care Viviana îl trece în revistă este 
relația cu divinitatea și semnificația ei: „Un om este împlinit 
în mod plenar atunci când reușește să găsească conexiuni 
cu tot ceea ce îl înconjoară, de la firele de iarbă peste care 
calcă, de la oamenii pe care îi întâlnește pe stradă, în spita-
le, de la acel om care cheamă câinii și care de fapt îi alungă 
spre a-i chema spre sine, până la divinitatea despre care 

foto: Alina Sava 
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credem sau nu că există, dar care rămâne veșnic un semn 
de întrebare pentru noi”. Scriitorul este întrebat dacă ar fi 
rescris cartea în cazul în care ar fi pierdut manuscrisul îna-
inte de a-l fi trimis spre publicare, iar el răspunde că „nu, 
pentru că nu își are niciun fel justificarea cartea aceasta 
decât dacă ea ar fi fost scrisă în acel timp; altfel, acum am 
o oarecare detașare față de carte, adică nu este una dintre 
cărțile de care sunt mândru. Este una dintre cărțile care îmi 
pun mari probleme în momentul de față, pentru că astăzi 
eu nu aș mai fi dat-o spre publicare”. 

Ioana primește și ea cuvântul pentru o ultimă prezenta-
re a cărții și spune că, pentru ea, Cel care cheamă câinii 
implică „o emoție, care se trage din ideea că suferința nu 
este înălțătoare. Ea poate fi motivată, ea poate fi însușită, și 
prin prisma acestei idei pe care am conștientizat-o, mi-am 
dat seama că de fapt tot acest traumatism spiritual indus 
al bolii nu face decât să descopere niște lumi”. Ea găsește 
frapant modul în care suferința reușește să fie echilibrată și 
susține că procesul scrisului, care este prezentat în roman, 
provine din „neputința de a ne însuși că lumea este, de fapt, 
simplă”. Scriitorul susține interpretarea Ioanei, spunând: 
„Cuvântul cancer însemna pentru mine întotdeauna ceva 
echivalent cu moartea. Am ajuns într-un spital de oncolo-
gie, în care mi s-a părut inițial că întâlnesc niște oameni 
care erau condamnați la moarte, dar n-am găsit niciunul. 
N-am găsit niciun om care să își asume într-un fel condiția 
asta de om care cedează, care e curprins și îngropat de 
propriile frici. Oamenii și-au câștigat normalitatea pe care 
eu mi-am acordat-o scriind”. 

Discuția a continuat cu întrebări provocatoare despre 
personaje care impresionează prin diferite aspecte, despre 
factori ce au influențat scrierea romanului, despre relația 
cu Dumnezeu („Nu cred că Dumnezeu este vinovat de 
relația noastră cu el, ci noi suntem vinovați.”- a afirmat 
Lucian Dan Teodorovici) și despre miracol, la care scriitorul 
a răspuns cu generozitate și sinceritate. Cât despre preju-
decata că tinerii de azi nu citesc: „ALECART și întâlnirile 
cu alecartienii demonstrează contrariul”. În final, domnia 
sa prezintă modul în care privește boala: „Cred că psihicul 
contează enorm. Nu are nicio legătură cu misticismul, are 
legătură cu felul în care crezi în tine, cu felul în care vezi 
viața, cu felul în care reușești să te detașezi de propriile 
depresii. Cred că o carte de genul ăsta poate ajuta arătând 
că lucrurile nu se schimbă fundamental, că ele intră într-o 
normalitate a lor” .

Întâlnirea de azi a reprezentat un nou început pentru 
ALECART, o rememorare a primilor pași făcuți alături de 
această revistă - experiență ce a fost întărită de dialogul cu 
Lucian Dan Teodorovici care ne-a făcut să trăim plăcerea 
întâlnirii cu viața. În toate formele sale, căci să nu uităm 
ceea ce a spus la un moment dat invitatul nostru: „Un 
scriitor nu minte niciodată, ci face ficțiune”.

foto: Alina Sava 
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Bali
o experiență tropicală

Laura Dianu

I T I N E R A R I I



Am aterizat în Bali, în ultimele zile de decembrie. 
Să zbori în a doua zi de Crăciun e mai plăcut 
decât mi-aș fi imaginat. Aeroportul e considerabil 

mai puțin aglomerat și, fiind zbor în Asia, cei mai mulți 
nu sărbătoresc oricum Crăciunul în partea asta de lume. 
Temperatura ridicată, odată ce am aterizat pe aeroportul 
indonezian, m-a transpus în perioadele de vară și în zilele 
lungi de vacanță, aproape neputându-mi imagina că în 
alte părți de lume ninge și este frig în același timp în care 
eu transpiram.

Aeroportul din Bali, situat în zona Denpasar, are o atmo-
sferă specifică probabil tuturor țărilor din climatul tropical. 
Căldura copleșitoare se resimte încă din atriumul imens 
din zona de Sosiri. În spațiul semideschis și cu vegetație 

bogată, de un verde închis, totul este impregnat de ume-
zeală caldă.

Spre miezul nopții, am luat taxiul spre primul hotel. Cea 
dintâi imagine asupra orașului a fost stranie și dezolantă. 
Am fost șocată de grămezile de gunoi de pe marginea 
drumului, de caniculă, de praful și de multitudinea de 
scutere care circulau chiar la acea oră atât de târzie. La 
intrare, chiar în spatele recepției, afară, pe peretele decorat 
cu sculpturi de lemn specifice religiei budiste, se mișcau în 
viteză câteva  șopârle. 

INSULA PARADIS

A doua zi am luat barca spre insula Gili, una dintre 
cele trei insulițe situate între Bali și Lombok (și acestea 
făcând parte din Indonezia, dar considerabil mai mari ca 

DENPASAR
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suprafață). Drumul cu barca a durat câteva ore, căci era o 
ambarcațiune cu motor, având o capacitate de douăzeci 
de persoane, care făcea un zgomot insuportabil și ne-a 
zguduit puternic tot drumul. În fața căpitanului, pe bord, 
un bol cu pastile roz, ambalate ca dropsurile de când eram 
copii, fără nicio instrucțiune, fără text pe ambalaj. Am luat 
prudentă o pastilă roz și răul de mare a dispărut.

Când am debarcat, a fost o schimbare completă de 
scenariu. E greu de găsit cuvinte care să exprime cât de 
fermecătoare este insula Gili și atributul de paradisiacă 
aproape că nu este suficient pentru a descrie peisajul și 
atmosfera... Am înțeles atunci de ce Bali este una dintre 
cele mai vizitate insule din lume.

Prima imagine la debarcare este iconică, de paradis 
tropical, cu cer de un albastru clar și puternic, câțiva nori, 
vegetație bogată, de un verde care bate în negru, păs-

trându-și însă nuanța caldă, iar e apa turcoaz... Peste tot 
foișoare cu acoperiș de stuf, ca la noi în Deltă….

BUNGALOURILE DIN GILI

Un drum principal, nepavat, înconjoară perimetral insu-
la. Suprafața este atât de mică, încât poate fi străbătută 
în două ore de mers alert pe jos. Când am debarcat, mă 
întrebam cum voi transporta bagajele la vilă, dar îndată 
am observat taxiuri - minitrăsuri trase de cai! Mi-am amin-
tit de copilărie și de satul bunicilor în care era frecvent să 
vezi căruțe, dar asocierea dintre trăsuri trase de cai și o 
insulă tropicală preferată internațional ca destinație de 
vacanță mi s-a părut stranie. Cu toate astea, mi s-a părut 
și mai stranie fascinația turiștilor față de acest mijloc de 
deplasare.

Am pornit către cazare urmărind harta și după 10 mi-

foto: Laura Dianu
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nute de strecurat printr-un sistem de poteci înguste, am 
recunoscut pe una dintre porți numărul locului unde făcu-
sem rezervarea. Înăuntru am fost întâmpinați cu zâmbete 
și am cunoscut primii localnici: gazde grozave, prietenoși 
și sinceri în încântarea de a primi oaspeți în micuța lor 
amenajare turistică. Toată amenajarea era întreținută de o 
familie, frați și surori, mult mai tineri ca noi, care se ocupau 
de tot ce e necesar pentru întreținerea pensiunii.

Căsuțele de paie de tip bungalou, colorate și straniu de 
apropiate între ele, distribuite radial în jurul piscinei erau 
atât de mici, încât păreau căsuțele-foișor în miniatură, pe 
care le vezi de obicei în locurile de joacă pentru copii.

CU BICICLETA

Lucrurile interesante de făcut în Gili sunt snorkling - 
pentru prima dată pentru mine: închiriat biciclete, făcut 
turul insulei și mers la saloanele locale de masaj balinez.

Insula poate fi înconjurată ușor pe bicicletă, pedalând 
pe un drum îngust, la dreapta desfășurându-se plaja și 
terase protejate de structuri de lemn și acoperite cu stuf, 
iar la stânga, resorturile cu grădini interioare, piscine și 
hamace.

Poți, de asemenea, traversa insula, pe ulițele scurtătură, 
dar bineînțeles, în varianta aceasta nu mai zărești marea în 
dreapta în timpul pedalatului.

Drumul este aglomerat, cu multe trăsuri colorate con-
duse de localnici și alți turiști pe biciclete sau pe jos. Peste 
tot se văd șezlonguri pe malul mării, la umbra stufului, cu 
mișcare permanentă în jur. 

ASFINȚITUL 

La înserat, insula dezvăluie o imagine de poveste, din 
alte timpuri, dintr-o lume fantastică și care mi-a amintit de 
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imaginile din basmele copilăriei: nori groși și grei, aproape 
ca munții, și cerul roz deschizându-se spre bleu. Lumina e 
gri, de-saturată, rezonând cu același gri regăsit în nisip și 
cu albastrul profund al apei - o ceață greoaie. 

O trăsură bleu, de lemn, și doi cai, unul alb-murdar și 
unul maro, nemișcați, de parcă timpul a înghețat în acest 
tablou. 

În spate marea și bărcile legate la mal. Nicio persoană.

CASELE LOCALNICILOR

Din păcate, casele localnicilor au o calitate a vieții relativ 
scăzută: multe familii și generații în aceeași locuință (ame-
najare), grămezi de gunoaie chiar lângă case, copii îmbră-
cați modest și murdari... M-am gândit că există un anumit 
sadism în faptul că zonele, chiar țările în care viața este 
sărăcăcioasă, tind să atragă atenția turistică, în special din 
partea persoanelor care au un stil de viață mai mult decât 
confortabil. Sărăcia e văzută ca un lucru exotic pentru cei 
mai norocoși la capitolul bunăstare materială și care, de 
obicei, vin din țări superdezvoltate economic. Gili mi s-a 
dezvăluit ca două lumi antagonice, distribuite radial: un 
inel turistic - graniță cu plaja - care este atractiv, superb, 
confortabil și un alt strat central - satul localnicilor, care 
este opus, o așezare modestă locuită de oameni umili, dar 
senini și fericiți.

SNORKELING

O altă experiență plăcută a fost incursiunea în universul 
acvatic. Localnicii organizează mini-excursii de o zi sau 
de o jumătate de zi, cu barca, în jurul celor trei insulițe: 
Gili Meno, Gili Air și Gili Trawangan. Turul presupune un 
grup de 10 turiști (care, adăugați unui căpitan și celor 
doi supraveghetori umplu capacitatea bărcii cu motor). 
Excursia conține patru-cinci opriri în mijlocul oceanului în 
care turiștii observă flora și fauna subacvatică. Acest lucru 

este posibil datorită echipamentului, constând în ochelari 
speciali și o serie de alte accesorii care ușurează îno-
tul. Contemplarea bancurilor de pești - mulți, colorați, alu-
necoși, plutind nestingheriți în apa limpede - este o sursă 
de relaxare la care nu mă așteptam. Este ceva liniștitor în 
fluiditatea mișcărilor peștilor, în senzația proprie de plutire 
(datorite apei sărate) și în autismul universului acvatic față 
de cealaltă lume care se desfășoară la suprafață.

Grupul cu care am mers la snorkling a fost alcătuit din 
oameni simpatici și zâmbitori. E plăcut când cei pe care 
îi cunoști în timpul concediului sunt plăcuți și destinși. 
Interacțiunile devin astfel joviale și pe deplin satisfăcătoa-
re. Majoritatea turiștilor în Bali sunt din Australia. M-am 
gândit atunci că mi-ar plăcea să călătoresc data viitoare în 
Australia, pentru a verifica dacă jovialitatea este o trăsătu-
ră generală a australienilor sau se datorează circumstanței 
de a-i cunoaște în vacanță. 

Mi-a atras atenția în timpul turului o nemțoaică de 
vârsta mea. Ne-a explicat că este la începutul unei vacanțe 
de jumătate de an sau mai mult poate, în care și-a  propus 
să înceapă din est, cu Noua Zeelandă, și să meargă până 
înapoi spre vest, în una dintre țările din Orientul Mijlociu, 
unde își va căuta job. Planul ei era să se oprească în majo-
ritatea țărilor situate între aceste două puncte de reper ca 
turist. Ideea unei vacanțe de jumătate de ani m-a surprins. 
M-am gândit că trebuie să trăiești un sentiment de ușu-
rare la gândul că iei o pauză atât de lungă de la rutina 
unui job stabil și să călătorești acumulând experiențe noi, 
într-un mod concentrat. Pe de altă parte, m-am întrebat 
cum poate fi relaxată fără a avea un plan clar în legătură cu 
viitorul ei. Adevărul este că alegerile sale de viață au lăsat 
o impresie puternică asupra mea.

CASA DOCTORULUI KEITUT

Următoarea destinație după Gili a fost Ubud, zona mon-
tană din nordul insulei Bali.

foto: Laura Dianu
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Drumul spre munți, odată reîntorși în Bali, a constat 
în multe scutere, praf, aglomerație, zgomot. Pe măsură 
ce ne îndreptam către zona montană, descopeream din 
ce în ce mai multe temple pline de scuterele parcate în 
față. Localnicele în costumele multicolore, cu imprimeuri 
și culori țipătoare, mergeau pe marginea drumului trans-
portând cutii gigantice pe cap. Bagajele lor cuprindeau fie 
ofrande de dus la templu, fie marfă ambulantă pe care o 
vând trecătorilor cu care se intersectează.

În Ubud am stat la casa doctorului Keitut. Am ales-o în 
mod special, pentru că am vizionat filmul Eat, Pray, Love și 
mi-a plăcut. Aflând că locația din Bali în care a fost filmat 
este disponibilă pentru închiriere, am știut că trebuie să 
petrec măcar o noapte acolo.

În casa doctorului Keitut am înțeles ce înseamnă gră-
dină Zen. În față, un fel de foișor religios, din piatră și 
lemn, aproape blochează intrarea în pensiune. O localnică 
croșeta înconjurată de pisici, liniștită și zâmbitoare. La 
stânga se afla (am aflat după) locuința doctorului Keitut. 
Între cele două, printr-o alee de un metru, se intră către 
zona de primire. Recepția, acoperită, dar în spațiu deschis, 
e parte a unuia dintre cele două amplasamente turistice 
din grădină. Un al treilea amplasament este restaurantul, 
și acesta în aer liber, cu mese de lemn acoperite indepen-
dent de foișoare de stuf. Între toate trei se găsesc piscina și 
grădina. Peste tot, vegetație bogată joasă și medie, de un 
verde adânc. Vârfurile frunzelor sunt colorate în nuanțe de 
roșu și portocaliu aprins care, complementare cu verdele, 
creează un efect vizual superb. Circulația se face prin alei 
de pietre naturale, disipate prin iarba. În grădină sunt mul-
te statuetele din piatră, probabil zei budiști. Temperatura 
este scăzută; simți aerul proaspăt și tare de munte și auzi 
un zgomot de apă curgând pe fundal, de la un izvor care 
străbate grădina.

Tot ansamblul este atât de frumos și sensibil amenajat, 
încât este ușor a-ți găsi liniștea într-o contemplare tăcută 
și atemporală. 
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UBUD

Deși casa doctorului Keitut este un spațiu atât de plă-
cut, încât a-l părăsi este dificil, Ubud este plin de atracții 
turistice.

Pădurea maimuțelor, de exemplu, presupune o experi-
ență neobișnuită. Are cărări și drumuri marcate pentru tu-
riști, care sunt înțesate de numeroase maimuțe ce trăiesc 
libere. Turiștii le oferă banane, fac fotografii cu ele și se dis-
trează observându-le comportamentul. Cu toate acestea, 
la tot pasul sunt imagini care avertizează să nu te apropii 
prea mult de maimuțe, deoarece pot deveni agresive. De 
fapt, am văzut de mai multe ori exemplare care săreau din 
copac pe umerii turiștilor și apoi fie le furau ochelarii sau 
accesoriile, fie îi trăgeau de păr.

Plantațiile de orez sunt în egală măsură impresionante. 
Ele reprezintă un spațiu de natură monumentală: valuri 
într-o mare verde, în plan vertical. 

Ubud este, în esență, o colecție exotică de locuri intere-
sante și care merită explorate. Printre ele: Pădurea maimu-
țelor, terasele de orez, plantațiile de cafea, magazinele cu 
statuete sculptate în lemn, atelierele de argintărie, cascada 
Tegenungan, târgurile de produse tradiționale. Totul este 
neobișnuit, straniu, distractiv, iar atmosfera (datorată lo-
calnicilor) e de o liniște veselă. 

M-am despărțit de aceste locuri cu gândul că Australia 
mai poate aștepta: în următoarea vacanță voi fi tot aici!

Laura Dianu este absolventă a CNAOB Iași iar în prezent lucrează în arhitectură 
în Dubai.
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Țară a patru mari religii, India a fost întotdeauana 
un creuzet al tradițiilor, o răscruce a rutelor comer-
ciale, un spațiu cu o cultură veche și fascinantă, 

mândrindu-se cu statutul său multilingvistic și multietnic. 
Astăzi, odată cu impresionanta creștere economică și cu 
dezvoltarea democrației naționaliste, India adoptă un rol 
ambiguu în lume. Recunosc că mi-am dorit să văd această 
țară de foarte mult timp. Haideți să vă spun cum a început 
totul, cum am pornit în călătoria mea către un vis. 

Anul acesta am avut ocazia să merg, pentru a doua 
oară, la prestigiosul concurs International Mathematics 
Competition (IMC), care urma să se desfășoare în Lucknow, 
India, împreună cu alți 11 elevi ai Colegiului Național. În 
fiecare an participă la această competiție pasionați de 
matematică din 40 de țări de pe toate cele 5 continente. 
M-am bucurat că am fost printre cei selectați, simțind 
în același timp dorința de a nu dezamăgi. După trei luni 
intense de pregătire, atât cu lect. dr. Iulian Stoleriu, cât 
și cu profesorii de la Colegiul Național și de la Colegiul 
„Negruzzi”, a venit și momentul pe care îl așteptam cu 
toții, acela al plecării. Drumul a durat 10 ore cu avionul, cu 
o scurtă escală în Dubai. Personal, mă așteptam la cu totul 
altceva de la acest atât de mediatizat oraș, la o cu totul altă 
atmosferă. Acum doi ani, când am fost în Qatar - un loc 
pe care îl consideram asemănător - mi s-a părut mult mai 
evidentă diferența dintre noi și arabi, dintre modul cum 
este privită o femeie în Europa, respectiv acolo; plecasem 
cu impresia că femeile nu ar reprezenta nimic, că au puți-
ne drepturi și aproape niciun cuvânt de spus. De această 
dată, am simțit diferit. Acest fapt se datorează probabil 
prezenței multor turiști europeni și americani care vin în 
Dubai, dar și politicii de deschidere a țării către investitorii 
occidentali. 

Revenind la experiența trăită, Lucknow, Agra, Jaipur și 
New Delhi reprezintă, din punctul meu de vedere, fațete 
total diferite ale Indiei. 

LUCKNOW – ADEVĂRATA FAȚĂ A INDIEI 

Pot să spun că mi-am format o opinie despre Lucknow 
chiar dinainte de a pătrunde în orașul propriu-zis. Cum? 
Din cauza aeroportului în care umblau, fără nicio proble-
mă, insecte de toate felurile, în care erau elice pe post de 
aer condiționat și în care ușile nu se închideau automat, 
ci cu un lanț gros și ruginit. Când am ieșit, am fost întâm-
pinați de fanfară și de organizatorii concursului. Am făcut 
fotografii și am primit biscuiți și cafea. La nici 10 metri 
stăteau indieni, care se uitau la noi ca la extratereștri. Nu aș 
putea spune exact care era motivul. Poate pentru că eram 
europeni, poate pentru că ar fi vrut biscuiții noștri sau poa-
te din cauza faptului că nu aveam și noi haine murdare sau 
rupte ca ei. Cert era că ne studiau uimiți din cap până în 
picioare. A fost pentru prima dată când am realizat că nu 
toată lumea are un acoperiș sub care să doarmă, mâncare 
la discreție, posibilitatea unei vieți decente. Totuși, surpri-
zele nu s-au terminat aici, întrucât a urmat un drum de ju-
mătate de oră până la campusul unde urma să stăm 5 zile. 
Am văzut case dărăpănate, neterminate, care aveau bețe 
improvizate în loc de schele, gunoaie aruncate peste tot, 
tarabe unde se vindeau pungi de chipsuri sau fructe care 
păreau că zac pe masă de multe zile și copii care mergeau 
în picioarele goale prin bălțile murdare. Ceea ce m-a frapat 
a fost că nu era absolut nicio trecere de pietoni, niciun se-
mafor. Toată lumea se deplasa după reguli proprii. Rareori 
vedeai o mașină, majoritatea locuitorilor aveau biciclete, 
motociclete sau ricșe - un vehicul pe trei roți folosit pentru 
transport. Datorită populației atât de numeroase, este ex-
trem de aglomerat pe străzi, conducându-se foarte încet 

India
Povești de ieri și de azi

Alexia Grădinaru

foto: Alexia Grădinaru
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și claxonându-se la fiecare cinci secunde (nu exagerez). Îmi 
amintesc că în a treia zi, am văzut o ricșă mergând pe con-
trasens, la câțiva milimetri de celelalte vehicule, unul dintre 
acestea fiind chiar o mașină de poliție. Totuși, agenții nu au 
intenționat nicio secundă să oprească ricșa, fiind probabil 
obișnuiți cu astfel de situații. În tot acest haos, un singur 
element rămânea constant: prezența vacilor la fiecare sută 
de metri. Întrucât sunt considerate animale sfinte, nimeni 
nu le deranjează indiferent dacă stau sau nu în mijlocul 
drumului . 

Odată ajunși în campus, totul s-a schimbat, începând cu 
atmosfera. Văzându-mă alături de tineri de aceeași vârstă 
cu mine, din diferite țări, din Canada până în Zimbabwe, 
mi-am dat seama că, deși aparținem unor locuri care par a 
nu avea nimic în comun, ceea ce ne unește este pasiunea 
pentru matematică, dorința de a comunica, plăcerea de 
a cunoaște cât mai mulți oameni și de a descoperi locuri 
noi. Încă de la festivitatea de deschidere, gazdele au 
încercat să ne familiarizeze cu specificul cultural al țării, 
fiind martori la un dans tradițional de mare amploare și 
plin de culoare. M-a impresionat directoarea școlii unde 
eram cazați: o prezență sobră, echilibrată, dar autoritară. 
Cuvintele ei îmi răsună și acum în urechi: „Learn, learn and 
always fight for what you deserve”. Un alt moment de care 
îmi amintesc cu plăcere a fost Seara Culturală, în care ne-
am prezentat în costume naționale, am dansat hora, sârba 
și am privit cu mare atenție fiecare echipaj. Cel care mi-a 
rămas în minte a fost al Australiei, care ne-a provocat la 
o suită de întrebări despre țara și cultura lor, căștigătorul 
urmând să primească un cangur gonflabil de dimensiuni 
considerabile, foarte simpatic. A fost o idee ingenioasă și 
haioasă, un prilej de a afla nenumărate lucruri mai puțin 
știute.

Următoarea zi a urmat concursul. După patru ore, în 
care am susținut proba individuală și cea pe echipe, eram 
extenuati, așteptând cu nerăbdare rezultatele. Întrucât 
camera mea era lângă a celor din Iran, a fost inevitabilă 
discuția despre ceea ce se întâmplase cu puține ore îna-
inte. Din una în alta, am ajuns să vorbim despre sistemul 
educațional iranian și despre viața de zi cu zi de acolo. 
Deoarece numai unul dintre cei patru băieți care ne erau 
vecini știa engleză, am auzit o singură părere. Ne povestea 
că la ei la școală nu se studiază deloc engleza sau vreo 
altă limbă străină și e nevoit să învețe singur acasă dacă 
vrea să știe altă limbă. De asemenea, ne-a zis că nu are 
voie să salute fetele din grupul nostru, ci doar pe băieți - și 
asta dacă e împreună cu colegii lui; chiar dacă părea că nu 
este de acord cu acest lucru, respecta regulile în public cu 
strictețe. M-aș fi așteptat să nu vorbească deloc cu noi, 
fetele, dar s-a dovedit prietenos și simpatic. Răspunsul 
lui la întrebarea: Ce se întâmplă dacă fetele din țara ta nu 

se îmbracă conform tradiției? m-a uluit: It simply doesn’t 
happen. Mă așteptam să-mi vorbească despre cine știe 
ce pedeaspsă cruntă, dar în niciun caz nu credeam că nici 
măcar nu există această posibilitate în viziunea lor. 

Întreaga echipă a României a fost premiată - atât la 
individual, cât și la echipe. Eu am luat Merit (Individual 
Contest) și Second Runner Up Team (Team Contest). Eram 
mândră de mine și de țara mea! În ultima zi a fost festivi-
tatea de închidere și cu acest eveniment, șederea noastră 
în Lucknow se terminase, dar nu și cea în India.

AGRA – FAȚA MĂREAȚĂ A INDIEI 

După 7 ore de mers cu autobuzul, am ajuns într-un final 
la Agra, unde se află celebrul monument Taj Mahal. Sunt 
convinsă că toată lumea a auzit de el, dar că puțini îi știu 
povestea. Una dintre cele șapte minuni ale lumii, monu-
mentul-mormânt Taj Mahal din Agra reprezintă dragostea 
unui împărat, încrustată în piatră. Această bijuterie a artei 
musulmane a fost ridicată, începând din 1632, la ordinul 
împăratului Shah Jahan, în memoria primei și celei mai 
iubite soții ale sale, Mumtaz Mahal. 

Monument-simbol al dragostei eterne

Prințul Shah Jahan - pe când se plimba printre tarabele 
bazarului Meena - a întâlnit-o pe cea care avea să devină 
Mumtaz Mahal. A fost dragoste la prima vedere între prinț 
și tânăra de doar 15 ani. Shah Jahan s-a hotărât imediat: 
voia să se căsătoarească cu ea. Deși Shah a avut mai multe 
soții, cea pe care o prefera era Mumtaz Mahal, care l-a 
însoțit peste tot și i-a fost mereu devotată. Când Mumtaz 
Mahal a dat naștere celui de-al 14-lea copil, starea de să-
nătate i s-a înrăutățit. Înainte de ultima suflare, ea l-a rugat 
pe împărat patru lucruri: să-i construiască un mormânt, 
să se recăsătoarească, să-și iubească fiii și să-i viziteze 
mormântul la aniversare. Shah Janan a jurat că va construi 
cel mai maiestuos mausoleum deasupra mormântului. 
Legenda spune că a fost atât de îndurerat de moartea 
preaiubitei soții, încât a ordonat să se țină doliu timp de 
doi ani în tot imperiul. În interiorul domului se află sicriul 
impărătesei încrustat cu pietre prețioase. 

22 DE ANI DE LUCRU ȘI 22. 000 DE 
MUNCITORI 

La construcția care a început în 1632 s-a lucrat timp 
de 22 de ani, cu 22.000 de muncitori – artiști, sculptori, 
ingineri din toate colțurile lumii. Monumentul Taj Mahal a 
căpătat formă finală în anul 1653. Se spune că materialele 
au fost aduse din întreaga Indie și din alte zone ale Asiei cu 
ajutorul unei „flote” ce număra 1.000 de elefanți. 
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Deși este construit din marmură albă de cea mai înaltă 
calitate, Taj Mahal-ul suferă din cauza poluării. Acesta își 
schimbă culoarea în galben, în pofida restricțiilor impuse 
activităților industriale și circulației rutiere. Pentru conser-
varea monumentului, Curtea Supremă indiană a ordonat 
în urmă cu zece ani închiderea sau mutarea turnătoriilor, 
cărămidăriilor și sticlăriilor din apropiere. 

Niciodată o singură culoare  

Accesul la Taj se poate face prin 3 porți din piatră roșie 
de Agra, perfect aliniate cu centrul monumentului. După 
ce treci de poartă, vezi în depărtare superba bijuterie albă 
de care te apropii traversând grădina ca un covor persan. 
În Islam, grădina are o simbolistică spirituală. Potrivit 
Coranului, paradisul este o grădină minunată, iar grădina 
de pe pământ trebuie să fie o reflectare a paradisului. Nu 
întâmplător, Rudyard Kipling considera acest monument 
un mister, o întruchiparea a tuturor lucrurilor pure, a tutu-
ror lucrurile sfinte și a tuturor lucrurilor nefericite. 

Taj Mahal-ul emană feminitate, delicatețe, grație, ele-
ganță și măreție. Pe lângă istoria tristă a poveștii de iubire, 
din care s-a născut mausoleul, palatul își trage faima din 
faptul că marmura își schimbă nuanța de mai multe ori pe 
zi, în funcție de momentul în care îl privești. Această trăsă-
tură face ca Taj Mahal-ul să fie o pictură impresionistă vie, 
transformându-se dramatic, în special în momentele cele 
mai influențate de lumina solară: răsăritul, amiaza și apu-
sul. Lumina reflectată în marmură trezește nuanțe variate, 
de la gri și mov la auriu sau alb strălucitor; la răsărit întreg 
ansamblul pare roz, iar seara alb-gălbui. Schimbarea cu-
lorilor se spune că este simbolul stării de spirit a femeilor. 

Câteva detalii arhitecturale

Complexul este situat într-un decor natural care comu-
nică cu exteriorul printr-o poartă înaltă și masivă, care este 
simbolul intrării în paradis. Taj Mahal-ul este creat în stil 
islamic, putându-se observa o puternică amprentă spiri-
tuală în arhitectura sa. Domul principal, înconjurat de cele 
4 minarete, sugerează imaginea tronului lui Allah, văzut ca 
o mare perlă susținută de pilaștri. Stilurile artistice ale mo-
numentului reunesc influențe hindi cu elemente persane, 
maure, mongole sau islamice, conferind complexului rafi-
nament - accentuat de stilul simetric, prezent în aproape 
orice element. 

În dom se găsesc două săli, așezate una sub alta, 
care conțin sarcofage pentru împărat și împărăteasă. 
Sarcofagele din marmură albă, aflate în sala superioară, 
sunt doar de decor, pe când cele de jos reprezintă adevă-
ratele morminte ale celor doi împărați. Sălile au o acustică 

foarte bună, astfel că o simplă șoaptă se aude până în cel 
mai îndepărtat colț al încăperii. Singurul obiect asimetric 
din interiorul domului este sicriul împăratului care a fost 
construit alături de cel al reginei, 35 de ani mai târziu. În 
ciuda faptului ca ți se spune explicit, de când intri, că nu ai 
voie să faci fotografii înăuntrul monumentului și că nu poți 
atinge nimic, mulți vizitatori stau aparatul de fotografiat în 
mână, eventual și cu blițul pornit și parcă vor să simtă ma-
gia locului, punând mâna din 5 în 5 secunde pe marmură. 

O legendă spune că împăratul Shah Jahan ar fi intenți-
onat să construiască și pe partea cealaltă a râului Yamuna 
un mausoleu identic, însă din marmură neagră, precum și 
un pod care să facă legătura între cele două construcții. 

Oricât aș povești despre cum a fost la Taj, experiența 
trăită e mai presus de cuvinte. Nu ai cum să nu te simți 
mic, foarte mic în comparație cu grandoarea acestui mo-
nument. Pot să spun că, în comparație cu toate celelalte 
atracții turistice pe care le-am vizitat, și nu au fost puține, 
Taj Mahal-ul este singurul care, după părerea mea, emană 
liniște… o liniște care pătrunde până în măduva oaselor, 
înălțătoare. 

În drumul spre Jaipur, ne-am oprit la Fatehpur Sikri, care 
se află la vreo 30-40 km de Taj. Împăratul mogul Akbar, 
unul dintre marii împărați ai Indiei, a decis să constru-
iască aici orașul perfect, înălțând clădiri administrative, 
rezidențiale și religioase magnifice, compuse din palate, 
clădiri publice, moschei, zone de locuit pentru cei de la 
curte, armată și slujitori. Este cel mai frumos exemplu 
de arhitectură mogulă. Clădirile au la bază nisip roșu și 
marmură. Una dintre construcțiile care mi-a plăcut a fost 
Panch Mahal - o structură extraordinară, exclusiv alcătuită 
din coloane. Are cinci etaje și este dispusă asimetric. Dă 
impresia unor tuneluri infinite și a fost singura clădire care 
mi-a inspirat o imagine clară a ceea ce era înainte: un loc 
pentru petreceri și relaxare. Închizând ochii puteam să-mi 
imaginez prințesele și regina, cu valurile lor infinite de 
mătase fluturând la balcoane… 

JAIPUR - BALANȚA INDIEI 

Jaipur are ceva care mi-a plăcut din prima clipă: echili-
bru. Imaginea pe care o oferă este accea a unui oraș care 
evoluează și se modernizează armonios, menținând tot-
odată vestigiile trecutului. Este asemănător unei balanțe, 
întrucât nu găsim doar sărăcia din Lucknow, ci și bogăția 
altor orașe, fiind deopotrivă patriarhal și cosmopolit. În 
centrul istoric toate clădirile sunt vopsite în roz și au fost 
renovate, păstrând arhitectura originală. De fapt, Jaipur 
mai este cunoscut și sub numele de Pink City (Orașul 
Roz). Hawa Mahal (Palatul Vântului) este exemplul cel mai 
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cunoscut al acestui tip de arhitectură roz, fiind construit 
sub formă de coroană - spațiu destinat odinioară soțiilor 
regelui, pentru ca acestea să poată observa în liniște viața 
cotidiană a străzii, ascunse de ochii trecătorilor. Un detaliu 
ce nu putea trece neobservat, în special noaptea, este 
prezența vitraliilor, ce par că dau clădirii viață, stropi de 
fericire. Un alt obiectiv pe care l-am vizitat a fost Jal Mahal, 
numit și Palatul de Apă, o denumire destul de inspirată, 
având în vedere că este construit pe marginea unui râu. 
Ai impresia că este desprins dintr-un basm sau cel puțin 
dintr-o altă lume, total îndepărtată și necunoscută. 

La sfârșitul zilei am mers la un magazin specific zonei și 
înainte să intrăm am fost martori la cum se realizează mo-
delul bluzelor și al diferitelor țesături. Un bătrânel simpatic 
ne-a arătat cum se ștanțează culoarea naturală, produsă 
din plante, cu ajutorul folosirii multiple a unui bloc de lemn. 
Acesta este sculptat pentru a se forma modelul pe care 
vrei să-l aplici. Am intrat apoi și în magazinul cu bijuterii. 
În ciuda faptului că Jaipur este un centru de prelucrare a 
pietrelor prețioase, prețurile mi se păreau destul de mici 
pentru brățările cu rubine, inelele cu diamante sau pentru 
colierele de aur roz cu smarald. A rămas un mister și acum 
dacă erau atât de ieftine pentru că aici erau confecționate 
sau pentru că nu erau veritabile așa cum pretindeau ei. 

Am decis apoi să mergem la un restaurant cu specific 
indian, numit Choki Dhani Sonipat. Încă de la intrare ți se 

făcea un punct roșu pe frunte, dar nu ca semn al căsătoriei, 
ci pentru a ți se spune bun venit. Când am intrat, m-am 
simțit ca pe o insulă exotică. În fața noastră era o întindere 
impresionantă de căsuțe, care aveau pe acoperiș luminițe, 
iar pe jos era numai nisip. Fiecare căsuță era ca un resta-
urant, având mâncăruri diferite. Înainte să intri trebuie să 
te descalți. Stai turcește în fața unor mese minuscule și aș-
tepți ca cei de acolo să te servească din gălețile cu care vin. 
Mâncarea tradițională indiană este foarte condimentată și 
colorată... lapte cu condimente, orez cu castane, pui cu 
curry. Pâinea este o lipie, făcută după rețeta tradițională. 
La masă nu se folosesc tacâmuri. A fost o experiență de 
neuitat și pe care mă bucur că am trăit-o. 

NEW DELHI - ORAȘUL CELOR BOGAȚI 

Călătoria prin India nu e doar o plimbare prin diferite 
locuri, e înainte de toate, o călătorie în timp, prin toate 
epocile posibile. Încă de când intri în New Delhi, nu ai 
cum să nu observi că e total diferit de Lucknow, Agra sau 
Jaipur. Haosul din alte părți se transformă aici în ordine. 
Nu mai vezi case improvizate din câteva cărămizi și o 
plapumă deasupra pe post de acoperiș. Una dintre pu-
ținele asemănări cu Europa o reprezintă prezența Arcului 
de Triumf, numit India Gate, ridicat pentru a comemora cei 
90.000 de soldați căzuți în primul război mondial, în timp 
ce luptau de partea Imperiului Britanic. Experiența cea mai 
interesantă trăită în New Delhi a fost vizitarea unui templu 
unde a trebuit să ne descălțăm, să ne scoatem șosetele 
și am primit o eșarfă, atât fetele cât și băieții, ca să ne-o 
punem pe cap. A fost copleșitor să-i vezi rugându-se, să 
simți suflul și ritualul altei religii. 

ALTE IMPRESII: 

Toată lumea știe că India este cunoscută pentru hainele 
din materiale foarte bune și pentru eșarfele de mătase. 
Din păcate, nu totul e adevărat. Nu am văzut bluze de tip 
european în vreun magazin, ci doar sarii - rochiile lor tra-
dițioanale. În schimb, dacă voiai vreo eșarfă, aveai de unde 
alege, dar trebuia să fii atent, întrucât multe erau făcute în 
China și nu erau 100% mătase. 

Un lucru pe care nu-l știam este că indienii lucrează și 
apreciază orice obiect din marmură. Găsești orice, de la 
elefănței viu colorați în verde crud până la cutii de bijuterii 
sculptate cu multă migală. 

Deși India este o țară foarte frumoasă din punctul de 
vedere arhitectural, o consider o experiență once in a 
lifetime.

foto: Alexia Grădinaru

Alexia Grădinaru 
este elevă în 
clasa a X-a la Colegiul 
Național Iași.
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Acesta nu este, așadar, un top. Sunt gânduri asupra 
acelor spectacole jucate pe scena Naționalului ie-
șean care au determinat o anumită emoție. Această 

emoție viza fie povestea umană conținută de spectacol, fie 
calitatea regizorală, fie implicarea actorului, fie încercarea 
de a experimenta. Rolul rândurilor de mai jos este doar să 
semnaleze că, la un moment dat, ai fi putut întâlni ceva 
care să te determine - ca spectator - să fii un pic diferit. Și, 
în plan secund, să trezească un interes: al posibililor privi-
tori la spectacolul lumii jucat pe scenă, al actorilor, regizo-
rilor, coregrafilor și oamenilor niciodată văzuți pe scenă 
(dar prezenți pentru a putea avea loc spectacolul-naștere) 
față de ceea ce tocmai au adus în lume, al managerilor și 
responsabililor culturali față de ceea ce se întâmplă (sau se 
poate întâmpla) sub patronajul lor.  

MĂCELĂRIA LUI IOV, REGIA RADU AFRIM 

Un spectacol de excepție, cinic și zguduitor, care îți elec-
trocutează fiecare fibră a ființei. Un spectacol de la care 
pleci crucificat, dar fără speranța vreunei mântuiri, zguduit 
de forța imaginilor, de pregnanța acustică a țipătului-sfâși-
ere interioară, de mesajul care nu lasă nicio iluzie că lumea 
e altceva decât un loc din care Dumnezeu a fost izgonit 
demult. Radu Afrim construiește pornind de la textul lui 
Fausto Paravidini o meditație asupra a ceea ce este omul în 
relația sa cu sine și cu ceilalți într-o lume decăzută în care 
ființa a pierdut orice raportare la un principiu moral supe-
rior, în care Banul a devenit zeul la care se închină și me-
canismul care generează atât căderea cât și forța fiecăruia, 
în care totul se poate justifica perfect rațional, dispărând 
astfel orice raportare la transcendent. Când Dumnezeu nu 

Decantări subiective
TNI, stagiunea 2016-2017

Frumuseţea spectacolului teatral, dar și capacitatea acestuia de 
a reconfigura universul interior al spectatorului vine tocmai din 
fragilitatea pe care o presupune orice act imposibil de surprins 

într-o a doua existenţă similară. Metamorfoza implicată de 
prezenţa vie a omului-actor este, din acest punct de vedere, 

identică oricărui moment trăit în viaţă. De aceea, orice cronică 
de spectacol are în sine o limită și nu vorbește, în realitate, decât 
despre experienţa trăită de privitorul care a asistat atunci și acolo 

la nașterea spectacolului. Câte reprezentări, tot atâtea nașteri. 

Nicoleta Munteanu
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(mai) există și totul se consumă în interiorul unor relații 
de forță, salvarea devine doar o manifestare a instinctului 
de supraviețuire în imediat. Măcelăria e lumea, iar delfinul 
(cele două mari simboluri în jurul cărora gravitează totul) 
umanul sacrificat, evacuat și el din lume. Ce rămâne din 
om în această ecuație? Omul e o halcă de carne însân-
gerată. Carnea pulsează, e fragilă, e monedă de schimb, 
e instrument de manipulare prin sex și dependența de 
plăcere, e rană purulentă, e supusă bolii, e marele nimic 
și obiectul oricărei râvne, e expusă, scoasă la vânzare, sa-
crificată. Și odată cu ea omul. Nu doar că fiecare personaj 
este victima logicii pe care o instituie, ridicând-o la rang 
de justificare absolută, dar, în interiorul ei alege (conștient 
sau nu) rolul de victimă sau de călău. Radu Afrim vorbește 
despre manipulare și relațiile interumane ca relații de for-
ță, despre înstrăinare, descompunere, trădare, sexualitate, 
pervertire umană, deznădejde, supraviețuire cu orice preț 
și prin orice mijloace, umilire și frică. Și mai ales despre 
cum totul se poate justifica în fața propriei conștiințe și de-
vine inteligibil, deci scuzabil, căci „Viața nu-i pentru labagii 
sentimentali”. O escatologie urbană modernă cu clovni 
transformați în prostituate și travestiți. O menajerie în care 
oamenii se iubesc doar pe ei înșiși, în care nebunia de a 
crede într-un vis e distrusă. Prezența scenică a corpului e 
ceea ce scenografia Irinei Moscu privilegiază și potențează 
în acest spectacol. Un lamento existențial transcris în cheie 
modernă și o privire fără iluzii.

GOLDBERG SHOW, REGIA MIHAI 
MĂNIUȚIU 

Suntem în Ierusalim, pe scena unui teatru, înaintea 
premierei, la ultimele repetiții. Goldberg (Marcel Iureș) 
privește și indică spectatorilor cuvintele lui Nietzsche 
proiectate cu litere mari, negru pe alb, undeva sus, dar la 
vedere: „Dumnezeu e mort”. Un avertisment. Nu. Încă nu 
îl percepi ca atare. O realitate. Nu. Cuvintele lui Nietzsche 
fac parte din noi ca o a doua piele. În imediata succesi-
une: „Nietzsche e mort”. Te aștepți la o butadă. Dar nu. 
Semnează: Dumnezeu. Un prim semn al alertei interioare. 
Întregul spectacol va miza pe aceste șocuri ale conștiinței, 
pe starea de criză care se instaurează treptat, inconfortabil. 
„O scenă goală e un locaș al frumuseții”. Timbrul grav, nos-
talgic, senin al lui Goldberg va relua contrapunctic această 
observație: o scenă goală – lumea înainte de creație, spa-
țiul latențelor, frumusețe absolută în neființa oricărei for-
me. Scena lumii, a vieții și a teatrului, scena pe care fiecare 
se află pentru un timp. Scena pe care Mr. Jay și Dumnezeu 
au hotărât să o umple la un moment dat. Un vis al unui re-
gizor nebun, despotic, mutilat de propriile neputințe și do-
rințe, când sadic, când absent: o prezență pe care nu o poți 
ignora, căci Mr. Jay e stăpânul spectacolului și, totodată, al 
actorilor și al lumii lor. Nu și al textului. Nu și al Cuvântului. 

Așa cum Dumnezeu e creatorul și stăpânul, Cuvântul, dar 
nu și fapta omului. Căci ea depinde de Cuvântul revelat 
lui Moise, iar Moise al lui Tabori l-a privit pe Dumnezeu 
doar din spate și „N-o să-ți vină să crezi: e invizibil!”. Și 
treptat viața ia ființă: reprezentația de la Ierusalim pe 
ritmuri de rock, de show electrizant care hipnotizează 
mulțimile - o vânzoleală nebună de trupuri contorsionate, 
un ritm alert al mișcării. Perfect recognoscibil: suntem aici, 
în lumea noastră, în timpul nostru, privind, participând, 
construindu-ne viața. Show. În spate: Goldberg, o siluetă 
amintind de aceea a unui rabin, răsfoind parcă Tora. O 
tăcere, o umbră. Și apoi, apariția electrizantă a lui Mr. Jay: 
rege și clovn, un bufon nebun care are un sceptru. Ideea 
și puterea. Acum creația poate începe. Spectacolul e pe 
punctul de a lua ființă: „Să fie lumină!”. Dar nu s-a făcut 
lumină, căci tehnica de scenă trădează problemele pe 
care va trebui să le rezolve regizorul, fisurile, neputințele 
actorilor, revoltele, interesele meschine, recuzita la vedere; 
iar în celălalt plan e un Dumnezeu căruia nu îi mai ies toate 
minunile. Spectacolul lui Mr. Jay e o recuperare în cheie 
modernă a câtorva episoade din Vechiul Testament: ge-
neza, dansul crimei rituale, pomul cunoașterii, revelația lui 
Moise pe muntele Sinai, Iona în drum spre cetatea Ninive. 
Reconstruite din perspectiva lumii în care trăim: violență, 
sex, manipulare, autosugestie, depersonalizare; concerte 
rock, droguri, pornografie. Numai că niciun moment 
spectacolul de teatru al lui Mr. Jay nu e doar o reprezen-
tație înainte de premieră. E Spectacolul însuși, al lumii și 
al fiecărui individ în parte, fără putința de a te întoarce, 
de a relua, de a corecta, un spectacol fără început și fără 
sfârșit, închis într-o mecanică în care punctul de la final nu 
e decât momentul unei reluări. Translarea dinspre lumea 
teatrului și viața noastră spre aceea a relațiilor Omului cu 
Dumnezeu, a poporului ales cu Tatăl, a istoriei cu conștiința 
se face treptat, prin adânciri de sens, ambiguități, falii care 
se suprapun analizând, incizând, supurând. Goldberg de-

Măcelaria lui Iov, foto: TNI
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vine treptat Omul în luptă cu Dumnezeu, e E Moise și Iona, 
e marioneta lui Mr. Jay și conștiința, e supusul și privirea, e 
un număr tatuat pe braț, e un supraviețuitor fără iluzii, dar 
și fără putere, e Omul, fiul Omului și al lui Dumnezeu, care 
ajunge să-și cunoască Tatăl. Impresia lăsată de spectacolul 
lui Mihai Măniuțiu e ca o lovitură de cravașă. Te lasă fără 
suflu, dar te face mai viu. Mai puternic. Mai lucid. Un ochi 
care propune și un altul care înregistrează. Parțial se su-
prapun. Ca în viață. 

SECETA ROȘIE, REGIA PETRU HADÂRCĂ

Un spectacol document care filtrează obiectiv o realita-
te cutremurătoare, un adevăr secretizat, apoi deformat și 
încă prea puțin cunoscut: seceta care a ucis peste 300 000 
de români din Basarabia în deceniul al cincilea al celui mai 
cumplit secol pe care l-a cunoscut umanitatea, sub privirea 
impasibilă a tătucului Stalin. Un spectacol zguduitor prin 
modul în care transpune această realitate. Ca un vertij care 
te înlănțuie până la neputință, copleșitor. Cronică a durerii 
și a suferinței prin înfometare, a unui timp monstruos, re-
prezentația e de o sobrietate care înalță durerea deasupra 

oricărei lamentații. Construită ca un bocet al unui neam 
aruncat la lada de gunoi a istoriei, vorbind despre un timp 
în care o bucată de pâine valorează la propriu cât viața 
unui om, ea se constituie dintr-o suită de evocări ale unor 
momente și experiențe de sine stătătoare, dar care dobân-
desc forța de a configura o imagine apocaliptică. La care 
sobrietatea decorului și a mișcărilor actorilor contribuie 
din plin. Nimic prea mult, totul într-o acumulare lentă de 
imagini aproape identice ale unor ființe și ale unor situații 
care te fac subom, care te aruncă în pragul nebuniei sau 
la marginea existenței. Pe această redundanță a imaginilor 
(trupuri scheletice, fețe slăbite de suferință – accentuate 
de masca albă a foametei, de grimasă și de conturul ne-
gru al ochilor -,  corpuri contorsionate de boală) mizează 
regizorul pentru a fixa definitiv pe retină agonia, ticăloșia, 
împilarea. Valoarea documentară a spectacolului este in-
contestabilă. Dincolo de aceasta, rămâne onestitatea unei 
puneri în scenă care nu privilegiază tonalitatea majoră, ci, 
dimpotrivă, distanțarea brechtiană. Singura modalitate de 
a evita patetismul. În ciuda mărturiilor care se intersectea-
ză sau se înlănțuie, în ciuda experiențelor strict personale 
pe care oameni vii le-au trăit (atenția la detaliu, acuratețea 

Seceta Roșie, foto: TNI

66



consemnării sunt evidențiate prin exactitatea datelor), 
nota dominantă e impersonalitatea. Ea ține de o intuiție 
fundamentală a regizorului: adevărul nu se scrie niciodată 
cu majuscule.

POVESTEA PĂSĂRII FĂRĂ CUIB (TEXT: 
ADA LUPU, REGIA: IRIS SPIRIDON) 

Ada Lupu mi-a plăcut și aseară pentru că ceea ce a făcut 
în Povestea păsării fără cuib mi se pare un act de curaj. E cu-
rajul pe care îl poate avea doar un tânăr la douăzeci și ceva 
de ani. Născut din foarte mult orgoliu, dar și din nevoia de 
a experimenta, de a se arunca într-un fel cu capul înainte. 
E un curaj frumos pe care merită să îl vedeți. E marele atu 
al vârstei să crezi că poți să te apuci de dramaturgie (și 
să-ți iasă) acum, să propui un one man show, să ocupi 
spațiul gol al scenei cu un singur trup, o singură voce și să 
reușești să păstrezi atenția publicului. Să te expui. Pentru 
că la asta se rezumă totul atunci când ieși în lume în dublă 
ipostază: autor și actor, om și personaj. Povestea Cristinei 
vorbește despre singurătate, despre lumi imaginare 
ciocnindu-se de brutalitatea întâlnirii cu ceilalți, despre 

traume, despre abuzuri, despre încercări și eșec, despre 
fragilitate. Despre spaima de a fi singur, despre vinovăție, 
despre absența tatălui și prezența taților, despre căutarea 
mamei și ratarea ca mamă, despre iubiți, căsnicie, divorț. 
Despre scris. Despre relația cu sinele. Despre un om foarte 
singur. Adică despre povestea păsării fără cuib, o pasăre 
care nu se putea opri din zbor pentru că nu avea unde, 
pentru că nicăieri nu există un cuib pentru ea. Și atunci 
rămâne în copilărie. Și atunci rămâne să-și inventeze 
crâmpeie de realitate, care niciodată, dar niciodată, nu vor 
supraviețui ciocnirii de realitate, care sfârșește în nebunie, 
în singurătate, într-o reînnoită iluzie. Text și versuri, frân-
turi când poematice, când cinice. Translări de la o vârstă 
la alta, de la o experiență la alta. Ada Lupu se luptă cu o 
experiență care nu e doar aceea a unui personaj. Se luptă 
cu experiența de a fi autor și personajul autorului în același 
timp. Creator și creație/produs. Textul aparținându-i, se 
află într-o relație ombilicală cu sine. Povestea păsării fără 
cuib e un experiment interesant. Ada Lupu merită toată 
admirația pentru acest exercițiu de digitație, pentru curaj, 
pentru sensibilitate.    

Seceta Roșie, foto: TNI
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Adevărul e că așteptam să merg la Rockstadt 
Extreme Fest de câțiva ani. Eram prin a VII-a când 
mă uitam peste fotografiile ediției din acel an și îmi 

imaginam cum ar fi să ajung și eu acolo cândva. Încheierea 
capitolului Evaluare Națională cu bine = achievement 
completed. Reward = bilet la REF. Bucurie mare. Mi-am 
luat biletul prin noimebrie și l-am așezat frumos pe raft, 
la vedere pentru toți. A urmat o așteptare de aproape 
nouă luni, care mie sincer mi se părea că nu se mai ter-
mină. Când mi-am cumpărat biletul, nu se știa nicio trupă 
dintre cele care urmau să vină. Pe măsură ce se anunțau 
trupele confirmate, nerăbdarea își făcea tot mai mult loc. 
De prin decembrie au tot apărut: Opeth, Carcass, Kreator, 
Annihilator, Korpiklaani, Sólstafir, Arcturus, Alestorm, 
Leprous, Wolfheart și multe altele. Paradoxal, eram foarte 
liniștită în așteptarea mea. Nu prea simțeam emoții, cum 
se întâmplă de obicei înainte să merg la vreun eveniment 
pe care îl aștept de mult timp. 

Miercuri seara, un 9 august oarecare pentru ceilalți, mi-
am făcut bagajele. Evident că am luat cu mine o mie și una 
de chestii de care nu am avut nevoie, dar aveam senzația 
că așa voi fi cu siguranță pregătită pentru orice va fi aco-
lo. M-am culcat devreme și m-am trezit la 3 dimineața, 
nemaiputând nici măcar să ațipesc. Toată lumea dormea, 
eu mă tot uitam la ceas să văd când se face 6, ora la care 
ar fi trebuit să mă trezesc. Până la urmă am derulat un 
episod din Game of Thrones ca să fac timpul să treacă mai 
repede. Abia când s-au trezit și ai mei mi-am dat seama 
că nu aveam să mai dorm pentru următoarele 24 de ore. 

A venit (cu greu) și momentul plecării, afară era răcoare, 
străzile încă erau destul de goale, iar eu era să îmi uit bile-
tul acasă. În fine, mi-am pescuit o prietenă care mergea cu 
mine și am plecat la drum. Am ajuns mai devreme decât 
mă așteptam în Brașov, unde am găsit eu cazare pentru 
că mi-a fost prea lene să caut până în februarie - martie. 
După o serie de alte nimicuri ce nu merită amintite, am 
pornit spre Râșnov.

Nu am simțit nimic până nu am văzut intrarea în arena 
festivalului și un mare Rockstadt Extreme Fest pe ea. Atunci 
au apărut toate emoțiile pe care ar fi trebuit să le am pe 
drum. Mă simțeam ca lovită de tren. Am întins biletul cu 
mâna tremurând și am rămas așa până m-am trezit intrată 
la festival, cu brățara pe mână. Am făcut turul arenei, ne-
am uitat la tricouri și cd-uri, ne-am mai învârtit pe acolo 
încercând să găsim un loc cu umbră și până la urmă am 
decis să ieșim și să mergem în pădurea ce înconjoară în-
tregul loc până se mai răcorește. 

Întreaga zi a devenit un fel de du-te – vino plicticos. 
Mă simțeam dezamăgită, nu de trupe, ci de atmosferă. 
Așteptasem atât de mult și credeam că va fi atât de „fain”, 
iar acum stăteam cu prietena mea și așteptam headlinerii 
(Annihilator) în speranța că va fi mai interesant atunci. 
Până la ei au mai fost și Arcturus, al căror concert mi-a 
plăcut mult, chiar dacă am prins loc foarte în spate. La 
Annihilator dezamăgirea a ros și mai adânc în mine și nu 
pentru că trupa nu ar fi cântat bine, ci fiindcă nu reușeam 
eu să mă simt pe cât de bine aș fi vrut. Stăteam în iarbă, 

Rockstadt Extreme 
Fest 2017

Despre cum am regăsit ce nu știam că pierdusem 

Anastasia Fuioagă
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moartă de oboseală, gândindu-mă la ce am așteptat atât 
dacă nu mă distrez. Iar peste toate astea, m-au mai ros 
și bocancii atât de tare, încât abia am putut să urc scările 
când am ajuns la cazare. 

A doua zi a fost ceva mai promițătoare, în parte și pen-
tru că au cântat Korpiklaani, trupă pe care am descoperit-o 
prin clasa a VI-a și pe care tot visam să o văd live de atunci. 
De bine ce i-am așteptat și pe ei atâția ani, nici la concertul 
lor nu mi-a tihnit, din diferite motive irelevante în acest 
moment, dar care atunci păreau, pe fondul frustrării din 
prima zi, foarte importante. Până la Korpiklaani au mai fost 
și cei de la Altar, care mi-au mai îmbunat starea de spirit. 
Kreator și-au pierdut instrumentele și le-au găsit după, 
așa că până la urmă concertul a fost unul reușit; jumate 
din el am stat pe iarbă din cauza oboselii. Toboșarul de 
la Leprous și-a pierdut zborul, așa că trupa a cântat după 
Kreator. Li s-a stricat o bună parte din instrumente, țam-
balul li s-a spart în timpul concertului și totuși au cântat 
aproape perfect. Deja începeam să mă simt prea bine, s-or 
fi aliniat ceva planete din altă galaxie și n-am putut să stau 
decât la vreo treime din concertul celor de la Leprous. Am 
plecat spre Brașov destul de descurajată.

A treia zi, în drum spre Râșnov, nici nu mai știam ce să 
cred. Îmi plăceau trupele din ziua respectivă, dar îmi era 
teamă că voi pleca în noaptea aceea la fel de dezamăgită 
ca în celelalte două. Când am ajuns, eu și prietena mea nici 
nu ne-am mai bătut capul să intrăm și ne-am dus direct 
în pădure. Ne-am întâlnit în scurt timp cu doi prieteni din 
Iași, care erau împreună cu un grup din Suceava. Ne-am 
strâns cam 7-8 persoane și, cum se întâmplă în astfel 
de grupuri, atmosfera a început să devină mai animată. 
Glume, povestioare, să vezi fază, la mine în oraș, da’ să vezi 
la mine la școală, da’ stai să vezi că odată la o petrecere, 
aventuri din drumul cu trenul, o viespe care nu ne dădea 
pace înecată într-o doză de bere, dispută prog vs. thrash 
și un hai înapoi la festival că e trupa aia faină de black. 
Coborând prin pădure, mi-am dat seama că în sfârșit am 
început să mă distrez. 

Trupa de black despre care era vorba era IXXI, la care 
chiar m-am simțit super: am făcut headbang până nu mi-
am mai simțit gâtul/ gândul, am fost udați cu furtunul de 
două ori și era să fiu prinsă în pogo. Când s-a terminat 
concertul lor, eram udă până la piele și cu părul arătând ca 
o căpiță de fân plouată. 
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Unul dintre concertele mele preferate de la REF a fost 
cu siguranță al celor de la Sólstafir, care a făcut ca toată 
frustrarea din primele două zile să nu mai conteze. Am să 
folosesc expresia arhicunoscută „chiar am simțit muzica”, 
pentru că nu știu cum altfel să descriu acel concert. Totul 
era atât de intens - de la vocea lui Aðalbjörn Tryggvason 
și chitara lui Sæþór Sæþórsson la aerul de afară, la luna 
care se vedea superb între brazii din spate. Aðalbjörn 
s-a urcat pe gardul ce despărțea publicul de scenă, a dat 
mâna cu cei aflați acolo, ne-a transmis nouă tuturor ceea 
ce simțea el în timp ce cânta. La piesa Necrologue mi s-au 
umezit ochii. A fost primul concert Sólstafir în România și 
printre cele mai puternice și mai frumoase concerte la care 
am fost eu vreodată. (Dacă ar fi să fac un top, ar sta pe 
primul loc, alături de The Wall, a lui Waters.) Am fost atât 
de răvășită de Sólstafir, încât la Carcass am simțit nevoia 
să stau singură la tribunele de lângă zona de camping, 
să procesez ce tocmai am trăit. M-am întors la Wolfheart, 
unde am preferat totuși să stau întinsă în iarbă, întrucât 
era 3 dimineața și mă cam ajunsese oboseala din urmă.

În ziua a 4-a am plecat spre Râșnov mult mai încrezătoa-
re, iar așteptările mi-au fost depășite. Ploaia și pelerinele 

de ploaie roz sau arătând ca un sac imens au fost surse de 
inspirație pentru multe glume și râsete, iar grupul din ziua 
precedentă s-a păstrat, ba chiar s-a mărit. Una peste alta, 
a fost ziua cu cea mai faină atmosferă, chiar dacă a plouat 
(sau poate tocmai de aceea). Am stat la gardul de la scena 
mare de pe la 9 ca să prind loc la Opeth care urcau pe 
scena abia la 12. Până la ei au fost cei de la Alestorm, care 
ne-au făcut pe toți să uităm de frig și de durerea de picioa-
re. După ce s-a terminat nu prea mai aveam voce, dar nu 
mi-a părut rău. Mi-am dat însă seama cât de frig era afară 
și cât de udă eram eu. Aveam două bluze și două hanorace 
pe mine, toate îmbibate cu apă de ploaie, iar afară bătea 
un vânt rece, de munte. Nu știu exact cum am rezistat și 
cum am reușit să nu răcesc a doua zi. După 45 de minute 
interminabile (în care repertoriul publicului a variat de la 
cântece de grădiniță până la cântări religioase și proteste 
anti-PSD) Mikael Åkerfeldt a urcat pe scenă alături de 
restul trupei. Opeth au avut program de 90 de minute și 
nu de 60, ca restul headliner-ilor. A urmat, din nou, unul 
dintre cele mai frumoase concerte la care am mers. Mi-a 
plăcut enorm că au cântat atât piese de pe albumele mai 
vechi, de death-prog, cât și de pe cele mai noi. Au reușit 
să îmbine perfect cele două laturi ale trupei, strecurând 
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printre piese câte o povestioară despre ce au mai făcut ei 
în Romania în zilele precedente. M-a impresionat dicția lui 
Mikael, felul cizelat în care vorbea engleza, el fiind suedez. 
Walk with me, you’ll never leave/ Wait to see your spirit 
free/ Tell me how your heart’s in need. Ultima piesă cântată, 
Deliverance, de aproape 15 minute, a avut un gust ușor 
dulce-amărui, anunțând finalul a ceva ce aș fi vrut să nu 
se termine. Când am ieșit din arena de festival în noaptea 
aceea i-am zis prietenei mele că pot să mor liniștită după 
ce i-am văzut pe Opeth live, la câțiva metri în fața mea. La 
16 ani poți gândi așa.

Am plecat spre Brașov tremurând de frig și inconștientă 
de ce se întâmplase cu adevărat în noaptea aceea. Aveam 
senzația că nu e gata, că a doua zi mă voi întoarce acolo. 
Întregul drum cu autobuzul de la Brașov la Râșnov și o 
noapte plină de concerte deveniseră un fel de trebuie 
să fie așa, cum e mâncatul sau dormitul. Luni dimineață 
m-am urcat în mașină și mi-am dat seama că de fapt se 
terminase. Mi-au dat lacrimile și am avut un nod în gât 
toată ziua, cum pățeam când eram mică și plecam de la 
mare înapoi la Iași. 

A urmat o săptămână jumătate de plimbat prin munți 
cu familia, în care am avut timp destul să procesez toate 
cele patru zile de festival. Mi-am dar seama că REF nu e 
doar despre concerte sau despre trupele care vin. E des-
pre oamenii care se adună la festival din toate județele 
și din alte țări, e despre prieteniile pe care le legi cu cei 
din jurul tău, despre libertatea de a veni îmbrăcat cum 
vrei (absolut cum vrei) și de a te manifesta cum îți place 
la trupa preferată, despre un anume spirit al metaliștilor 
și atitudinea specifică lui, despre o regăsire la Râșnov a 
ceea ce era Vama Veche când eram mică. Despre at-
mosfera de continuu amuzament întreținută de diferite 
personaje și jucării de pluș sau de mare și crowdsurfing 
cu bărci gonflabile, despre toate pogourile, mosh-pit-urile 
și wall of death-urile care te apropie de cei de lângă tine, 
despre o anumită fraternitate între toți cei din public. Și 
nu în ultimul rând, REF e munca a câtorva zeci de oameni 
al căror nume nici nu îl știu, dar pe care îi apreciez, de la 
organizatori până la șoferii care trebuiau să aducă trupele 
de la București pe minunatele drumuri ale patriei și au 
reușit să o facă la timp. REF e despre pasiune. 
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Mi-am făcut simțită prezența la acest festival abia anul 
trecut (spre rușinea mea), o domnișoară nu foarte hips-
teriță, dar nici tocmai ștearsa. Am mers la Electric luată 
de dorința gloatei și refuzând să mai văd domnițe întinse 
lasciv pe mesele din cluburi. Aveam 17 ani și tot ce-mi do-
ream era o brățară de majoră, căci, bineînțeles, trebuie să 
le dovedim și prietenilor maturitatea noastră precoce. Am 
renunțat la aceste așa-zise impresii când am realizat că, în 
primul rând, Electric este o raritate prin locația sa. Așezat 
la o răscruce dubioasă. Festivalul este amplasat în tipicul 
sat românesc și stârnește reacții ciudate printre săteni (aș 
fi vrut să trec peste priveliștea adolescenților la o sămânță 
pe ritmul unei manele). Am realizat că tocmai aceasta 
amplasare îl face mai interesant și mai pervers într-un 
sens pozitiv. Trecerea dintre o țara nu foarte îndepărtată 
de mentalitatea agrară și beat-ul lui Skrillex continuă să le 
dovedească tututor că ideea unor antreprenori nebuni de 
a face un festival pe un câmp viran, lângă un castel lăsat în 
ruină, este chiar o mișcare inteligentă de piață.

ELECTRIC GENEREAZĂ UN FEL DE MIX 
MENTAL, UN MIX AL ACCEPTĂRII, AȘA 
CUM GENERAU, POATE, NUMAI MIȘCĂ-
RILE HIPPY DIN AMERICA ANILOR '60. 
FESTIVALUL ARE DE TOATE: MUZICA 
VARIATĂ, O LUME CARE TINDE SĂ DEVI-
NĂ THE ONE ȘI O ATMOSFERĂ TEHNICĂ 
IMPRESIONANTĂ. NU AȘ PUTEA ÎNSĂ 
VORBI DESPRE ACEST FESTIVAL FĂRĂ SA 
AMINTESC ACEL LUCRU NELIPSIT, PARCĂ 
UN TABIET AL LOCULUI: PLOAIA.

Deși mai are până la amploarea tehnică de tip 
Tomorrowland, totuși Electric compensează prin ploaie. 
Paradoxal, indiferent de data festivalului, aversele zgomo-
toase lovesc și la sfârșitul lui iunie și în mijlocul lui iulie. 
Dar fără ploaie, Electric nu ar fi așa electric. Ce poate fi mai 
intens, mai generator de goosebumps, decât dansul lipsit 
de prejudecăți în noroi și cu hainele leoarcă. Ploaia apro-
pie oameni. Așa cum situațiile-limită educă, așa și ploaia 

Electric Castle.
Nopți necruțătoare

Electric nu este doar despre muzică. Eu nu ascult muzica 
techno, sunt o rockeriţa așezată și blocată între The Beatles 
și Green Day, deci, pe plan muzical, locul meu nu era acolo. 
Electricul este despre oameni, despre oameni care caută 

să fie cu oameni și oameni cărora nu le este frică de aceste 
diferenţe stilistice.

Ana Ţebrean
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aceasta ne aduce împreună. Conduși de vibe, dansăm în 
cizme de cauciuc sau chiar în picioarele goale. Cunoaștem 
străini care stau la cort și care trăiesc experiența vieții lor 
fără să țină cont că România nu e tocmai un focar de cultu-
ră, nu e tocmai modernă. România poate să nască frumos 
și să atragă frumos.

La intrare ne-au întâmpinat meme-uri de tipul "send 
nudes", transeurile printre copaci erau pentru cei mai 
trippy. Am putut să-mi pictez tricoul, să dansez un silent 
dance pe o muzică pe care o auzeam separat și pe care o 
simțeam la fel. Nu mai eram o moldoveancă anecdotică, 
ardelenii m-au învățat eternul lor „tulai, Doamne!", iar stră-
inii erau deschiși să ofere o mână pentru o chetă celor mai 
puțin norocoși cu bugetul. Am și citit la Electric, am și stat 
la cozi interminale, dar m-am simțit electrică de-a dreptul. 
Chit că anul acesta ploaia a fost sporadică și deci ușor 
dezamăgitoare, am reușit să-mi încarc la maxim bateriile, 
cu doar 3 ore de somn.

NUMAI DUPĂ CE VEȚI VEDEA CU OCHII 
VOȘTRI FENOMENUL EC, VEȚI ÎNȚELEGE 
DE CE ADOLESCENȚII POARTĂ NIȘTE 
BRĂȚĂRI DISTRUSE MAI MULT DE UN AN. 
PENTRU SENTIMENT. ELECTRIC, IT HAS 
REALLY BEEN EMOTIONAL. ABIA AȘTEPT 
AUTOBUZUL SĂ SCÂRȚÂIE PE DRUMUL 
PRĂFUIT DIN BONȚIDA ȘI SUPA DOAM-
NEI DE LA CAZARE FĂCUTĂ DIN MILA 
UNOR NOPȚI NECRUȚĂTOARE. 

Electric dă un aer de normalitate unei persoane ca mine, 
dezamăgită de cluburile ultrapopulate. Electric dă sens 
acestei țări care pare blocată în Evul Mediu. Avem mișcări 
culturale, avem oameni frumoși, tineri frumoși cu care nu 
mi-e jenă. Am un singur & mare regret: BAC-ul nenorocit 
de la anul mă va priva de la o experiență electrică.

Ana Țebrean este 
elevă în clasa XII-a 
la Colegiul Național 
„Petru Rareș”. A 
obținut premiul I la 
etapa națională a 
Olimpiadei de Limba 
și literatura română.

foto: Daria Pop
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Inimi cicatrizateMorbul lui Max

Ecranizarea unui roman complet, așa cum este Inimi cicatrizate al lui Max 
Blecher, reprezintă o inițiativă cel puțin curajoasă. Calitatea textului 

impune, automat, un proiect cinematografic pe măsură, aspect pe care 
regizorul Radu Jude și-l asumă și, în consecință, nu dezamăgește. 

Andreea Petrovici

foto via observatorcultural.ro

© Silviu Gheție
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Este vorba despre o adaptare prin inter-
pretare personală a textelor lui Blecher 
și nu o ecranizare propriu-zisă a roma-

nului, așa cum afirmă chiar regizorul. Dincolo 
de avantajul abordării unui subiect de impact, 
filmul Inimi cicatrizate apare din dorința lui 
Jude ca publicul larg să-l descopere pe Max 
Blecher, un autor de sanatoriu, cunoscut, din 
păcate, mai mult în Occident, decât în țara 
lui de origine. Pornind de la o astfel de cauză 
nobilă, iese din discuție o comparație onestă 
între film și carte. Aș spune, mai degrabă, 
că, în fapt, adaptarea lui Radu Jude este ca 
o prelungire a operei lui Blecher, un fel de 
tribut, ceea ce face posibilă menținerea în 
prezent a unui autor cu adevărat remarcabil.

După ce cu un an înainte Radu Jude câștiga Ursul de 
Argint pentru cea mai bună regie la Festivalul Internațional 
de Film de la Berlin, cu pelicula Aferim! (o altă piesă de for-
ță pentru cinematografia românească), în 2016 revine cu 
un proiect cel puțin la fel de bine primit. Inimi cicatrizate 
este cel de-al patrulea lungmetraj al regizorului, premiat, 
de această dată la Locarno. 

Trebuie să recunosc totuși că inițial am tratat cu scep-
ticism potențialul acestui proiect. Blecher era deja printre 
favoriții mei atunci când s-a anunțat apariția peliculei și, 
în afară de ideea promovării unui autor despre care cred 
că se știe prea puțin, nu pot spune neapărat că am pariat 
pe Radu Jude. Inimi cicatrizate este genul de text care te 
lovește din plin. Fără ocolișuri. Fără prea multe momente 
de respiro: boala dezgolită, fără nicio rușine, în fața citito-
rului. La această imagine se adaugă nebunia de a trăi în 
afara contextului și o sete aproape inconștientă de viață. 
Genul de text care se simte pe șira spinării; care își face 
adăpost din tine.

De aceea, când vine vorba de astfel de romane, o 
eventuală ecranizare pornește de la început cu 
un dezavantaj. Atât complexitatea subiectului, 
cât și intensitatea imaginilor sunt chestiuni greu 
de egalat și aproape imposibil de depășit printr-o 
replică cinematografică. Din fericire, Radu Jude 
a fost conștient de acest aspect și vine cu o 
adaptare personală a textului, ba chiar am putea 
spune că îl îmbogățește pe alocuri.

În centrul atenției este Emanuel (Lucian Teodor Rus, 
aflat la debut în lungmetraj, reprezintă cu mare succes 
noua generație de actori, în acest rol), un tânăr evreu din 
Roman, venit la sanatoriul medicului Ceafalan (Şerban 
Pavlu) pentru a i se confirma un crunt diagnostic: tânărul 
suferă de tuberculoză osoasă. Emanuel se dovedește un 
alter-ego al autorului, Blecher fiind diagnosticat în realitate 
cu Morbul lui Pott, boală care îi și cauzează acestuia moar-
tea. Dacă pe alţii diagnosticul i-ar înfrânge, pe Emanuel îl 
face să persevereze: animat de entuziasmul lui Ceafalan, 
tânărul acceptă tratamentul şi devine prizonierul unui 
apăsător corset de ghips, obligat să-şi petreacă tot timpul 
la orizontală, în pat.

Este absolut impresionant modul în care bolnavii trans-
formă durerea și neputința în resemnare, iar, mai apoi, 
într-o reală bucurie de a trăi. De data aceasta, nu mai în-
tâlnim imaginea clasică, asociată suferinței. Într-un cadru 
care, în mod normal, ne-ar trimite cu gândul la pavilionul 
canceroșilor al lui Soljenițîn și care ar stârni cel puțin un 
sentiment de compasiune, oamenii reușesc să se împace 
cu propriul diagnostic, făcându-l o parte din propriul trup 
- ca un membru în plus, dar ca un organ străin. N-am avut 
niciun moment sentimentul că privesc oameni muribunzi 
trăgând de zilele rămase ca niște câini de o bucată de 
pâine. Acceptarea bolii (mai mult de atât, transformarea 
acesteia într-un tovarăș de drum) nu poate fi altceva decât 
o reprezentare a ceea ce înseamnă cu adevărat demnita-
tea umană. Tendința principală este aceea de a empatiza 
cu protagonistul. Cu toate acestea, nici Blecher, nici Jude 
nu reduc acțiunea la o experiență subiectivă. 

Filmul este construit din cadre fixe, majoritatea 
lungi, toate reprezentând perspective obiective 
– niciunul nu se axează pe unghiul subiectiv al lui 
Emanuel sau al altui personaj. Astfel, se poate 
simți cum boala unifică. Cum niciun diagnostic nu-l 
depășește pe altul și niciunul nu este mai ușor de 
suportat. E ca o masă de carne care simte durerea 
cu aceeași intensitate, transformând-o, cu un 
exces de resemnare, într-o validare a existenței. 

Un detaliu important este modalitatea prin care Radu 
Jude alege să mențină conexiunea cu textul lui Blecher. 
Există cadre în care îl transcrie așa cum e, de pe pagină pe 
ecran: ia pasaje din roman (nu numai din Inimi cicatrizate, 
ci și din Întâmplări în irealitatea imediată sau din jurnalul 
său de sanatoriu, Vizuina luminată) și ni le înfățișează ca 
intertitluri. Este vorba de fragmente de diferite lungimi – 
de la câteva cuvinte, până la desfășurări de fraze complexe. 
Totuși, mai ales în prima parte a filmului, ce se citește în ele 
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nu are neapărat o legătură directă cu ce se poate vedea 
în secvența precedentă sau în următoarea, însă tehnica 
contribuie semnificativ la închegarea cadrelor.

Apariția tinerei Solange (Ivana Mladenovic), o fostă paci-
entă, reprezintă un punct declanșator pentru următoarele 
evenimente, un fel de trezire la boală. Împins de colo-colo 
de asistentul Nelu (Marius Damian), eroul se agață cu 
toate forțele de iluzia unei vieți normale, strivindu-se, însă, 
de propriul ghips, de propria boală, în încercarea sa eșuată 
de a-și îndeplini funcția bărbătească. Imposibilitatea con-
sumării sexuale devine, așadar, un amplificator al chinului 
protagonistului, o punte cu realitatea dezolantă în care se 
zbate, de fapt.

Cred că un real punct forte al filmului este reprezentat de 
construcția lui Emanuel. Referințele livrești, toate trimiterile 
culturale ale protagonistului, nu fac altceva decât să con-
tribuie la calitatea conținutului. Portretul tânărului intelec-
tual nu se concretizează într-un mod solemn, ci oarecum 
ghiduș, într-o notă de umor, informațiile acestea devenind 
materia primă în arta supraviețuirii. Imitațiile lui parodice 
sau sloganurile publicitare (Dracul e negru, dar nu atât de 
negru ca și crema de ghete Vultur) devin o marcă indivi-
duală a personajului. Chiar și denumirea afecțiunii de care 
suferă, morbul lui Pott, îl inspiră să modifice – într-un flirt 

cu o altă pacientă – textul unei reclame la șampania Mott, 
despre care ține să precizeze că a fost scris de Arghezi. 
Literatura e o permanentă sursă de inspirație pentru astfel 
de ludicități: lui Solange îi citează din Meșterul Manole, 
doctorului Ceafalan îi citează din Richard al III-lea, în timp 
ce pe un alt doctor îl compară (trecând de la literatură la 
arta vizuală) cu inchizitorul lui El Greco. Emanuel poate 
trece firesc de la adaptarea unui citat de Cehov (La om 
totul trebuie să fie frumos; fața, îmbrăcămintea, ghipsul) la 
concepția lui Cioran despre spiritul antisemit, acestea fiind 
secvențe importante în determinarea spiritului cultural al 
tânărului. Un detaliu interesant este secvența în care pe 
cartea citită de Emanuel se poate distinge numele lui Geo 
Bogza, cel despre care știm că a avut nu doar o relație de 
prietenie cu Blecher, ci și o anume influență asupra lui în 
domeniul literaturii.

Inimi cicatrizate este crud: o proiecție onestă a bolii, 
acceptate în lipsa alternativei. Radu Jude nu numai că nu 
dezamăgește nici de această dată, dar reușește să con-
struiască un lungmetraj valoros pentru cinematografia ro-
mânească. Pe lângă evidenta contribuție cinematografică, 
apariția acestui film constituie un real tribut pentru Max 
Blecher și o deschidere considerabilă spre textele sale, 
ceea ce nu poate decât să bucure. 

foto via observatorcultural.ro

© Silviu Gheție
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Filmul documentar Cabală la Kabul 
urmărește, cu o sinceritate și simplitate 
intrigante, viața pe care o duc ultimii doi 

evrei rămași în Kabul. Isaac și Zabulon au un 
trai precar în Afganistanul cu iz vechi, stătut, 
printre ruinele sinagogii a cărei însemnătate 
este atât de diferită și totuși comună pentru 
ambii. Trăiesc în mica lor realitate, departe 
de zgomot și haos, dar cu sufletul vibrând de 
tensiunea trecutului tumultuos. Ceea ce face 
ca acest univers parcă șters, rigid, al lor să 
vibreze sunt replicile destinelor nefericite de 
suflet evreiesc, care se zbat să își găsească 
locul într-un spațiu dezolant, aproape ras de 
pe fața pământului . 

Cu hainele prăfuite de pulberea ruinelor, cu mâinile 
murdare de sânge de animal, cu numele stâlcit de pri-
etenii din vecinătate, cu gândul la evreii înghițiți de mai 
binele țărilor îndepărtate și la patetismul înstrăinării lor de 
sinagogă și Tora, Isaac și Zabulon își recreează, din absurd, 
frumosul . 

Deși sunt victime ale sărăciei, cei doi par stăpânii pro-
priei lumi, se mulțumesc cu ce le este dat să trăiască și 
să simtă, se mulțumesc să mănânce și să muncească și își 
slujesc neîncetat sinagoga și religia. Cu alte cuvinte, ultimii 
doi evrei din Kabul își conștientizează starea, dar conti-
nuă să trăiască pe acele străduțe neprietenoase, printre 
oameni cu o religie și o cultură diferite, printre ochi care 
judecă și cântăresc. 

Suntem în același timp martorii unui latent, dar nesfârșit 
conflict religios între cei doi evrei și restul musulmanilor, 
ai unei discordii fără de leac, ai unui battle de percepție a 
divinității. Prin ochii lui Isaac, într-un moment de destăi-
nuire, am putut surprinde puțin din această mentalitate 
deloc nouă: Știi cât ne urăsc ăștia? Îi urăsc și pe americani, 
și pe europeni. Pentru ei, noi suntem doar niște păgâni. 
Dan Alexe, regizorul filmului, care a trăit timp de trei ani în 
sânul Kabulului rece și apăsător tocmai pentru a produce 
documentarul, îngroapă însă natura conflictului, precizând 
că în film, talibanii îi lasă în pace pe cei doi, nu le impun 
să renunțe la iudaism sau să treacă la islam, pentru că, în 
logica lor teocratică, știu că evreii și creștinii sunt tolerați 
în Coran. 

Rivalitatea dintre Isaac şi Zabulon este una reală, dar 
artificială, un construct datorat împărțirii spațiului. Așa 

CABALA LA 
KABUL

Oameni mici, suflete tari

Cu hainele prăfuite de pulberea ruinelor, cu mâinile murdare de sânge de 
animal, cu numele stâlcit de prietenii din vecinătate, cu gândul la evreii 

înghițiți de mai binele țărilor îndepărtate și la patetismul înstrăinării lor 
de sinagogă și Tora, Isaac și Zabulon își recreează, din absurd, frumosul.

(
Ana-Lucia Dominte
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cum afirmă Dan Alexe, rivalitatea dintre ei este una de 
cuplu, care se generează între doi oameni închiși mai multă 
vreme în același spațiu. Nu are importanță ce spun, pentru 
că poate nici măcar ei nu cred ce spun. Cu alte cuvinte, 
ceea ce se arată drept o disensiune între cei doi - cu-
vintele pe care și le aruncă, apelativele peiorative - sunt 
marca unei coexistențe de durată care face ca tabieturile, 
gesturile, chiar prezența să fie, în ochii celuilalt, de ne-
suportat, percepute cu asprime și scârbă. Și toate aceste 
mici mizerii perfect umane sunt necenzurate în Cabală la 
Kabul. Documentarul, de altfel, se organizează în jurul ideii 
conform căreia cuvintele sunt de prisos, drept pentru care 
dialogurile nu sunt deloc vii sau colorate, dinamice sau 
electrice, ci mai degrabă spontane și monotone; regizorul 
nu mizează pe încărcătura emoțională, ci rolul lor este de 
a construi pregnant și în timp real imaginea unui spațiu 
închis, sufocant, în care doar grijile zilnice își lasă amprenta 
pe frunțile locuitorilor, în care nu există puterea cuvântului, 
ci intuiția trăirii, empatie și toleranță sau lipsa acestora. 

În ceea ce privește cadrele, ele preiau realitatea celor 
doi și sunt, cum de altfel a și dorit regizorul, lipsite de 
explicații culturale, opuse unor manierisme de televiziune. 
Cadrele complete, care descriu momente cât se poate de 
simple, surprind perfect neutru și urâtul și slăbiciunea și 
liniștea și încordarea - un urât și o tăcere bizare, în același 
timp stranii și sacre. De altfel, ideea de la care regizorul 
pornește pentru realizarea trilogiei Cain și Abel este însăși 
viziunea sa asupra prezenței sacrului în cotidian, determi-
nată de întrebarea: Cum pot acești oameni, cu o credință 
atât de autentică și de activă, să fie, în cotidian, oameni atât 
de odioși?. În aceste circumstanțe, desigur, nu se anulează 
sau pune la îndoială autenticitatea credinței, ci se nasc 
întrebări legate de felul în care noi privim acest întreg 
proces. Altfel spus, poate că ideea de absolut eclipsează 
esența și ne rămâne doar să idealizăm înălțarea spirituală 
de factură religioasă, ajungând să comparăm absolutul 
divin cu dedicarea și credința omenească: Când intrăm în 
contact cu lumea aceasta a sacrului, trebuie să renunțăm 
la idealurile noastre un pic baroce, de cutie de bomboane. 

Ceea ce rămâne cu tine atunci când filmul se termină 
este ideea că sacrul reprezintă puterea de a rămâne sta-
tornic în fața religiei tale, chiar dacă în viața cotidiană rătă-
cești ca un Siddhartha, căutându-ți locul și scopul, greșind 
sau nefiind nici pe departe perfect . 

Neînțelegerea. Orgoliul. Doi evrei au 
rămas parcă rătăciți într-o țară în care 
religia lor nu este acceptată. Frica. Au 

trăit sentimentul acesta mai mult decât ne-
am putea noi imagina - ani, luni, zile și nopți, 
clipă de clipă. Frica îi schimbă pe oameni și 
de aici e doar un pas până la trădare. 

Ambii evrei susțin că s-au trădat unul pe celălalt, că s-au 
denunțat și fiecare este vinovat pentru că au ajuns să fie 
bătuți de talibani. La început nu știi pe cine să crezi. Un 
evreu bătrân care face amulete pentru a se întreține sau 
firea macabră a celuilalt. Pe cine pariezi? 

Primul impuls este să îl compătimești pe cel mai în 
vârstă, Isaac, cel care din primele minute ale filmului este 
batjocorit de Zabulov. Pe parcursul derulării peliculei ajung 
să vorbească urât unul despre celălalt, să se desființeze. 
Fiecare pretinde că celălalt s-a lepădat de religia iudaică 
și că celălalt a trădat dându-l pe mâna talibanilor, motiv 
pentru care ambii au avut de suferit. E adevărat că Isaac 
pare inocent, dar ajunge să te pună pe gânduri și să te 
intrige atunci când mai mulți confirmă că el chiar a vrut 
să se convertească. Începi să te gândești dacă nu cumva 
imaginea lui de bătrânel chinuit este de fapt o mască ce 
ascunde un altfel de personaj. Sau poate chiar este un om 
bun, dar care vrea să uite ceva ce a făcut cu ani în urmă. 
În lumea afgană el nu duce o viață tocmai confortabilă, 
fiind de altfel părăsit de familie. Deși fiul său revine după o 
lungă perioadă de timp, acesta îi aduce numai dezamăgiri 
tatălui. Să ne uităm puțin și la profilul lui Zabulov. Taie 
găini. A învățat să taie găini. Și le mănâncă singur. Fără să 
împartă nicio gură cu Isaac. Vorbește urât, nerespectuos. Îl 
bârfește și îl înjură pe celălalt. Mereu celălalt.

Din afara poveștii putem înțelege de ce au ajuns în acest 
punct, atât Zabulov cât și Isaac. Amândoi au suferit. Și au 
fost obligați să își creeze un scut de protecție pentru a su-
praviețui, cel mai la îndemână fiindu-le să dea vina imediat 
unul pe celălalt. Nu îi poți judeca. 

Până la urmă omul este o specie care se naște cu 
mecanismul de apărare în sânge și oricine ar fi în 
locul lor s-ar transforma, probabil, în același 
fel. Dacă te-ai fi aflat în aceeași situație, tu poți fi 
sigur că ai fi procedat diferit?

Lăsând la o parte conflictul lor permanent, în spatele 
dialogului și al interacțiunii dintre ei, descoperi un univers 
necunoscut. Și nu ai cum să nu fii captivat de lumea dife-
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rită în care aceștia trăiesc. Kabul, Afganistan. Un spațiu ne-
recomandat pentru evrei și, în general, o lume periculoasă 
în care în orice secundă cineva îți poate lua viața. Aceasta 
este imaginea pe care Afganistanul o oferă de ani buni lu-
mii. Dar cum există persoane suficient de curajoase, încât 
să se încumete să pătrundă și să trăiască într-o astfel de 
lume, noi putem avea astăzi aceste imagini impresionante 
și reușim să ne creăm o idee despre cum se trăiește în 
comunități izolate, imposibil de vizitat. 

Simplitatea. Unii se mulțumesc cu ea, dar majoritatea 
este nevoită să o accepte. Lipsuri, multe lipsuri. Igiena. Nici 
nu se pune problema să te gândești la ea. Siguranța. Nici 
pe ea nu poți să te bazezi. Mâncarea nu este tot timpul 
pe masă, iar de tehnologie foarte puțini se pot bucura. Și 
încă un amănunt interesant care, pe mine cel puțin, m-a 
captivat pe tot parcursul filmului. Limba. Afgana este cu 
adevărat o limbă fascinantă și ajungi să te întrebi cum 
reușesc unii să o înțeleagă, să o vorbească, să se bucure 
de sonoritățile ei.

Despre modul de realizare al filmului pot spune, ținând 
cont de toate sacrificiile făcute pentru a obține imagini 

atât de reale, că este surprinzător. În ciuda faptului că 
imaginea nu este întotdeauna clară, că filmările sunt fă-
cute în cea mai mare parte a timpului din mână, că uneori 
cadrele sunt furate pentru a pierde cât mai puțin din po-
veste, filmul te surprinde prin descrierea unui spațiu inedit, 
necunoscut, inaccesibil, prin maniera în care sunt livrate 
aceste imagini. 

Realizatorul a fost de fapt constrâns să fie sin-
gurul martor al poveștii, fiind probabil și singura 
persoană acceptată în intimitatea persoanelor 
devenite personaje și în comunitatea în care ele 
trăiau. Un act de curaj.

Pe scurt, filmul documentar realizat de Dan Alexe 
surprinde în imagini percutante, pline de viață, profund 
umane aproape toate lipsurile unei lumi și construiește 
o poveste cu adevărat emoționantă – povestea ultimilor 
doi evrei rămași în Afganistan care, în mod ironic, nu se 
înțeleg. Este un film în care descoperi cât de mult te poate 
schimba credința. De fapt, singurul lucru pe care nu ni-l 
poate nimeni lua. Nimeni.
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Subiectul: diagnosticarea unei relații 
(de dragoste) toxice; el este un regizor 
de mâna a doua, când dictatorial (mai 

mereu), când tandru, dar cu rezerve; ea, mult 
mai tânără, mai dependentă, mai lipsită de 
zvâc. Tratarea subiectului: orice film al lui 
Maurice Pialat se simte, chiar atunci când își 
ratează parte din scopuri (dar nu este cazul 
aici), ca un pumn în stomac. Irina Trocan 
aprecia just, într-o scurtă intervenție, că fil-
mele lui Pialat sunt întruchiparea metaforică 
a accidentului de la care nu-ți poți întoarce 
privirea. 

Absolut incomode pentru spectator, dar, într-un anume 
fel, imposibil de lepădat și, poate mai important, imanente: 
tot materialul cu care a lucrat regizorul francez, de la tineri 
(fie ei copii-problemă sau adolescenți în derivă) până la 
adulți care nu se regăsesc, de la descoperirea sexualității 

Nous ne vieillirons 
pas ensemble

Un exercițiu de despărțire

Al doilea lungmetraj semnat de Maurice Pialat, Nous ne vieillirons pas en-
semble/ Nu vom îmbătrâni împreună (1972), nu este exact genul de film pe 

care e bine să-l vezi alături de partenerul de viață. Și asta, pe de-o parte, din 
cauza subiectului ales de cineast – unul cât se poate de banal & de brutal 

deopotrivă – dar și, pe de altă parte, din pricina modului de a-l trata – unul 
cât se poate de banal pentru optica lui Maurice Pialat & cât se poate de bru-

tal, în orice direcție am privi, pentru spectator.

până la moarte, pare infuzat de un fluid al autenticității 
care îl face teribil de dureros și teribil de atașant în același 
timp. Filmele lui Pialat emană autobiografism până la re-
fulare și ardere de sentiment.

Maurice Pialat, trebuie spus, urmărește aceeași idee, 
plasată undeva în subconștient, de-a lungul întregii sale 
filmografii. Intransigent cu Nouvelle Vague-ul (al cărui 
nivel îl caracteriza ca fiind très bas și cu care, temporal 
vorbind, a coexistat la început), intransigent cu echipa de 
filmare, intransigent cu sine, regizorul a dat, într-o estetică 
proprie, câteva capodopere. Toate, de la À nos amours (un 
favorit personal, pentru că surprinde, ca niciun alt film, 
ebuliția adolescentină suprapusă dramei de toate zilele) 
la Loulou sau Sous le Soleil de Satan, arată atașamentul 
necondiționat al lui Pialat față de personajele sale, dar și 
o profundă, superioară înțelegere a tribulațiilor indivizilor, 
care face abstracție de frivolitatea seducătoare prin care 
a păcătuit uneori Nouvelle Vague-ul și demonstrează o 
viziune susținută de idee. 

Victor Morosoff
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Toate aceste filme creează figuri emblematice, văzute în 
pendularea lor eternă, obligatorie, între lumină și umbră. 
Toate – dar fiecare în manieră distinctă – portretizează fu-
ria, nebunia, durerea agonică, alăturate unei isterii vitaliste 
omniprezente. Între ele, Nous ne vieillirons pas ensemble 
se plasează ca apex al cruzimii la care omul îl supune, din 
dragoste, cu cele mai bune intenții, pe celălalt și, fapt cu 
adevărat miraculos, reușește să stârnească adânca empa-
tie a privitorului pentru personajele care, prostește, devin 
captivi ai unei relații-colivie și, extrapolând, ai marasmului 
de zi cu zi. 

Problematica acestui film, bazat pe un roman scris de 
regizor însuși, pare să poată fi tranșată, ca în majoritatea 
peliculelor din prima decadă de creație, încă din titlu. Aici, 
interogația are natură dihotomică: această certitudine 
enunțată, a imposibilității comuniunii, este o antifrază (așa 
cum am înclina să credem/ să sperăm) sau mai degrabă 
sublinierea unei realități limpezi? Căci lucrurile, între Jean 
(Jean Yanne – premiul pentru interpretare masculină la 
Cannes) și Catherine (Marlène Jobert), nu par să avanse-
ze către un final luminos. Sigur, soția lui Jean nu este un 
impediment al acestei relații catastrofale, din moment ce, 
deși Jean nu rupe legătura (încă locuiește cu soția lui), nici 
nu se implică afectiv în ea, ba chiar relația cu Catherine 
are un caracter manifest și pentru nevasta bărbatului. 
Cert este că tabloul vieții protagonistului este pictat în 
tușe infernale: parinții lui Catherine nu susțin nici ei relația 
dintre cei doi, dar se limitează la câteva remarci retezate 
de fiică. Ce contează este dramatismul acestui du-te - vino 
în care sunt implicați așa-zișii îndrăgostiți, între certuri 
aprige, despărțiri definitive încheiate în lacrimi și reveniri. 
Cotidianul celor doi, surprins chirurgical în această cronică 
amară a unei despărțiri, pe care o realizează răbdător (și 
complice) Maurice Pialat, are toate aparențele unei răni 
supurânde: relația nu înaintează, e zguduită constant de 
dispute secătuitoare de energie, căci Jean este un coleric 
înrăit, un tiran care nu acceptă să nu i se facă voia, în timp 
ce Catherine, încă-tânără-dar-nu-pentru-mult-timp, își 
vede anii de înflorire distruși, scindată între nesiguranța 
iubirii pentru Jean și certitudinea urii nutrite pentru acesta. 

Excelent este, în acest caz, echilibrul compo-
zițional care conduce spectatorul pe culmile 
disperării. Asemeni unui balon umflat treptat, 
riscul exploziei crește cu fiecare scenă de 
regăsire, de lacrimi vărsate în numele căinței, 
fiindcă este clar că iertarea devine o mască, o 
obișnuință, dar e din ce în ce mai rău pentru ei, iar 
dragostea alunecă în obișnuință nocivă și mai apoi 
în patologic. 

Acest echilibru între scene ține filmul în picioare, egal 
pe toată durata lui: amestec de scene de furie disperată, 

deznădăjduită, de injurii impii aruncate de un Jean gelos 
sau doar lipsit de scrupule unei Catherine căprioară ne-
putincioasă, dar și de iluzorii momente fericite, petrecute 
pe malul mării sau în vreun oraș estival – sigur, însă, că le 
spectateur n’est pas dupe, vorba francezului, și că poate 
decela în aceste stampe de viață aparent tihnită falsul, 
camuflajul, strădania pe care cei doi o implică în fiecare 
gest pentru a mima o armonie de moment în care totul 
pare să meargă bine doar de dragul orgoliului sau al unui 
sentiment care nu poate fi numit, nici măcar din ipocrizie, 
dragoste. 

Că Maurice Pialat își construiește judicios trauma se 
poate vedea din intensitatea fiecărei scene – în care actorii 
par să își locuiască până la încarnare personajele -, repe-
de stinsă de o clipă de calm și bucurie (adesea în spațiul 
constrângător al mașinii, care îmi e greu să cred că a fost 
ales la întâmplare). Această alternanță între momentele 
dramatice și cele de repaus, de năzuința spre o iubire nor-
mală, unui film precum Ana, Mon Amour al lui Călin-Peter 
Netzer (care tot pe tema unei relații autodistructive este 
construit) îi lipsește: e bazat doar pe acumularea, de multe 
ori obositoare, a momentelor de mare intensitate, a crize-
lor fetei, a crizelor familiilor tinerilor care, prin intervenții 
moraliste fără subtilitate – spre deosebire de filmul lui 
Pialat -, încearcă să îi determine pe cei doi să abandoneze 
reciproc relația de dragoste, aceste momente intense, 
spuneam, se anulează reciproc. Filmul nu arată și bucuria 
inerentă unei relații fondate pe iubire, deci personajele nu 
au cum să aibă consistență, sunt doar niște studii de caz, 
niște siluete puse în situații-limită, care însă nu sunt capa-
bile să le reveleze profunzimea spirituală sau găunoșenia, 
așa cum se întâmplă în Nous ne vieillirons..., de pildă.

Ceea ce funcționează cu adevărat în filmele lui Maurice 
Pialat, în general, și în această peliculă, în particular, este 
empatia. Modul deplin, organic, în care regizorul se apro-
pie de personajele sale până la contopire (sau până la ilu-
zia ei). Aparența autobiografică, dublată de focul lăuntric 
în care ard adulții aflați în prim-plan rezultă nu doar într-un 
exercițiu al despărțirii anunțate și amânate, nu doar într-o 
cronică incomodă a unei relații, ci într-o cronică a unei so-
cietăți. Societatea anilor ’70 în Franța este dezvăluită prin 
recursul la câte o inserție discretă (o excursie pe litoral, un 
dans la ceas de seară, într-un local select), care să accen-
tueze adâncimile unui film bazat aproape în exclusivitate 
– ca mai toată creația cineastului – pe forța caracterelor. 
Ocularul lui Pialat surprinde personajele, ca și lumea din 
care fac parte, într-o sublimă îmbrățișare malițioasă, exact 
așa cum trebuie surprinse pentru a crea efectul accidentu-
lui iminent: nepregătite, despuiate de orice strat protector, 
ca niște animăluțe nocturne oprite din traversarea șoselei, 
paralizate în bătaia farurilor.
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Un film non-evenimențial, analizând 
nașterea din cele mai comune expe-
riențe de viață a stării care generează 

poezia. Un film despre banalitatea care se 
transformă în emoție. Pe scurt, Paterson, 
regizat de Jim Jarmusch. Șapte zile și o suită 
de cadre care definesc o existență ale cărei 
coordonate sunt trezirea alături de femeia 
iubită, tandrețea gesturilor mărunte, plimba-
rea câinelui pe străzile unui cartier cenușiu, 
o halbă de bere, șofatul. Nimic spectaculos în 
rutina fiecărei zile, dar acest nimic se trans-
formă treptat în conștiința faptului de a fi, de 
a putea transcende imediatul, decantându-l 
în poezie. Structurile repetitive pe care mi-
zează regizorul se coagulează într-o realitate 
de tip secund care înseamnă chiar ieșirea din 
monotonie. Personajul „citește” lumea și o 
transpune apoi în imagini care se dovedesc a 
fi fragmente poematice, versuri pulsând, scli-
pind, interogând, căutându-și propria viață. 

PATERSONcum „să citești” un film

Un film care reprezintă un elogiu 
adus poeziei și care poate fi „citit” ca 

un poem ce reverberează o întreagă 
lume de sensuri dintr-un nucleu 

minimal.

Andrada Strugaru

foto via allecine.fr

Courtesy of Amazon Studios
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Pelicula, nominalizată în 2016 să concureze în cadrul 
Festivalului de Film de la Cannes, unde a câștigat distincția 
„Palm D’or Award”, ilustrează o săptămână din viața șofe-
rului de autobuz Paterson, un poet aspirant din orașul cu 
același nume. Suntem introduși treptat în existența perso-
najului, dezvăluindu-ni-se din ce în ce mai multe despre el 
și despre viața pe care o duce, acțiunea desfășurându-se 
în adâncime mai mult decât pe orizontală.

Deși aceasta se derulează doar pe parcursul unei săp-
tămâni, se poate afirma că filmul spune integral povestea 
acestui poet, plasând săptămâna sub semnul ciclicității 
(trama începe și se încheie într-o luni). Astfel, încă din 
primele cadre se conturează viziunea artistică a persona-
jului, când, în timpul micului dejun, privește pierdut cutia 
de chibrituri de pe bufet. În câteva secunde, curge pe 
ecran un flux de cuvinte, care, în același timp, sunt recitate 
de personaj. Aflându-se chiar la început, scena devine 
reprezentativă, ilustrând felul în care realitatea brută, cu 

elementele ei banale, ce fac parte din rutina zilnică, este 
percepută de poet și transfigurată. Acțiunea nu este con-
sistentă, monotonia fiind reliefată prin cadrele repetitive 
expuse: fiecare zi începe cu aceeași imagine, cu Paterson 
trezindu-se dimineața alături de soția sa, verificându-și 
ceasul; este înfățișat apoi drumul către garajul de autobu-
ze, urmat de aceeași conversație și întâlnire stânjenitoare 
cu un personaj șters, copleșit de problemele cotidiene. 
Păstrând substratul ciclic, diferențele apar în varietatea 
persoanelor ale căror conversații sunt auzite în autobuz 
- lucruri care, de altfel, îl îndeamnă să mediteze asupra a 
numeroase aspecte ale vieții. Tocmai aceste diferențe fac 
ca fiecare zi să se distingă prin ceva anume: cunoașterea 
unui rapper amator, a unei micuțe poete sau o defecțiune 
a autobuzului, un incident în barul pe care îl frecventează, 
evenimente care îi testează capacitatea de a reacționa în 
situații de criză. Fiecare reflex al vieții devine o imagine 
poetică.
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Se observă că sunt doar anumite locuri în care acesta 
își așterne gândurile pe hârtie: dimineața, pe volanul au-
tobuzului înainte de a-și începe tura, în pauza de prânz, 
în fața cascadei, locul lui preferat, și seara, în subsolul 
casei. Paterson își păstrează poeziile într-un caiet, pe care, 
la insistențele iubitei sale, promite că îl va copia în wee-
kend. Totuși, înainte de a reuși să facă acest lucru, câinele 
cuplului, Marvin, distruge carnetul. Odată cu el, aparent 
și spațiul de refugiu al personajului este spulberat, doar 
pentru a-l lăsa să descopere că dimensiunea poetică este 
intangibilă pentru ceea ce ține de materia primă, fapt ce 
o face să devină insuprimabilă, sălășluind și izvorând etern 
din interiorul său.

 „I look down at the glass and feel glad”

Paterson este plasat sub semnul echilibrului, fiind mul-
țumit cu existența pe care o duce: este fericit alături de 
soția sa, Laura, satisfăcut de meseria pe care o practică, 
interiorizându-și într-o oarecare măsură ipostaza poeti-
că. Această inhibare a sa aduce în atenție existența unui 
anumit impediment, care nu îi permite să își urmeze 
visul - aspect cu care mulți artiști se confruntă. În mod 
simbolic, obstacolul este întruchipat chiar de câinele 
cuplului, Marvin, cel care distruge carnetul cu poezii.

Atât personajul, cât și partenera sa emană o anu-
mită inocență întâlnită din ce în ce mai rar în operele 
cinematografice americane. Cei doi se completează în 
aceeași măsură în care și contrastează, fiind uniți de 
sensibilitatea artistică de care amândoi dispun. Deși 
inițial Laura pare să își copleșească soțul prin modul în 
care își exprimă afecțiunea și prin numeroasele feluri în 
care își manifestă talentul (picturile, brioșele pe care le 
gătește, visul de a deveni cântăreață de muzică country), 
se dezvăluie de-a lungul filmului că, de fapt, ea este cea 
care îl face pe Paterson să fie poetul care este. Ideea 
este transmisă prin imagini nu atât percutante, cât vii: 
prezența Laurei face ca totul să devină artă, așa cum ea, 
pictând, transformă interiorul casei într-un spațiu care 
aproape capătă un aer mistic, învăluit în modele mai 
mult sau mai puțin regulate de cercuri, spirale, linii drep-
te și frânte în alb și negru - interiorul devenind astfel o 
metaforă a dimensiunii lăuntrice a lui Paterson. 

„My legs run up the stairs/ And out the door/ 
My top half here writing”

Cadrele surprinse sunt pline de simboluri și metafore, 
regizorul alegând să expună în acest mod viziunea și 
personalitatea personajului. De exemplu, odată ce filmul 
începe cu visul Laurei despre gemeni, pe parcursul în-
tregii pelicule apar cadre cu gemeni de diferite vârste, 

în contexte variate, sugerând că Paterson are o percepție 
aparte asupra realității, fiind caracterizat de o anumită 
receptivitate la lumea înconjurătoare. Universul îi transmi-
te semne în aceeași măsură în care el este capabil să le 
transforme în poezie, transpunându-se totodată pe sine în 
ceea ce creează. Asumându-și această condiție, Paterson 
se plasează undeva la mijlocul distanței dintre realitate 
și poezie, fiind un intermediar. El percepe atât existența 
exactă, cât și starea, în care tot ceea ce se leagă de mate-
ria palpabilă dobândește un aspect fugitiv. Aceasta idee 
e reprezentată metaforic de traseul pe care îl face zilnic 
între casa sa - dimensiunea poetică - și capătul liniei de 
autobuz - realitatea.

Mi s-a părut că Andrew Driver se transpune excelent în 
pielea lui Paterson, reușind să confere personajului acea 
atitudine calmă a visătorului care nu renunță totuși la 
realism nici măcar pentru o secundă. Deși dă impresia de 
absență, transmite emoție, conducându-ne pe un traseu al 
asumării propriei meniri. Driver reușește astfel să sugereze 

foto via mongrelmedia.com

Courtesy of Amazon Studios
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în mod subtil scânteia și tumultul lăuntric al personajului, 
conferindu-i o aură calmă, aparent de neclintit. El inspiră 
atât avântul și curajul unui tânăr, chiar al unui adolescent, 
cât și înțelepciunea unui om matur, care a înțeles existența, 
întruchipând astfel ipostaza poetului. În unele momente, 
tulburător de inexpresiv, de insipid, Driver adoptă această 
atitudine pentru a reliefa calitatea lui Paterson de mij-
locitor, transformând realitatea tangibilă în emoție, în 
versuri. El ilustrează calitatea poetică ca pe o trăsătură ce 
ține exclusiv de dimensiunea lăuntrică a ființei, asemenea 
unui miez, a unui nucleu cald, imperceptibil, ascuns sub o 
multitudine de straturi de scoarță.

 „I breathe poetry”

Concluzia nu poate fi redată mai bine decât o face în-
suși regizorul în scena din final, când Paterson, știind că 
întreaga lui creație este distrusă, simte că viața e lipsită 
de sens. Atunci întâlnește un japonez, iubitor de poezie, 
care îl pune față în față cu cea mai mare temere resimțită 

de protagonist în acele momente: asumarea condiției de 
poet. Japonezul îi oferă înainte de a pleca un caiet gol, iar 
Paterson își admite vocația, recitând noi versuri, în timp ce 
se întoarce către casă.

Filmul lui Jim Jarmusch este, în esență, un poem, în care 
protagonistul poartă „cititorul” pe un traseu prestabilit, 
păstrând însă acea atitudine absentă, care lasă loc inter-
pretării. De la simetria cadrelor și structura repetitivă a 
„strofelor” sale și până la faptul că alege obiecte și imagini 
pentru a exprima metafore, Paterson induce privitorului 
impresia că asistă la nașterea poeziei moderne, când, de 
fapt, filmul în sine devine un poem contemporan. 
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Cea de-a treia peliculă a regizorului rus 
Andrey Zvyagintsev are în centru po-
vestea unuia dintre cele mai actuale și 

mai realiste personaje concepute de acesta. 
Filmul înfățișează un sfârșit dureros și în des-
fășurare al umanității și a ceea ce înseamnă 
o coloană vertebrală puternică din punct de 
vedere etic, un sistem de valori solid.

Povestea propusă de Zvyagintsev este una pe cât de 
simplă în conținutul său, pe atât de profundă și totodată 
frapantă în înțelesul ei. Elena, o fostă asistentă, trăiește îm-
preună cu cel de-al doilea soț al său, Vladimir, un om foar-
te bogat, într-un apartament luxos din centrul Moscovei. 
Aceasta are un fiu, Serioja, pe care îl ajută în mod constant 
cu bani întrucât el are doi copii pe care, nefiind angajat, 
nu îi poate întreține. Băiatul cel mare al lui Serioja, Sasha, 
riscă să meargă în armată dacă părinții săi nu vorbesc cu 
cine trebuie ca el să intre la o facultate, fapt pentru care 

aceștia au nevoie de bani pe care nu îi au și pe care îi cer 
de la Elena. În momentul în care Vladimir refuză să îi dea 
Elenei suma necesară, ea recurge la un gest extrem pentru 
a face rost de aceasta.

Căderea sau starea de a fi tu însuți

Unul dintre aspectele care impresionează în film este 
faptul că nu te aștepți deloc ca Elena să fie capabilă de 
o asemenea faptă. Mai bine de jumătate din timp nu se 
întâmplă nimic cu adevărat semnificativ: este înfățișată 
rutina zilnică a femeii, felul în care aceasta este percepută 
de Vladimir ca un fel de servitoare ce trebuie să îi ofe-
re tot felul de servicii, inclusiv sexuale. Infarctul pe care 
bărbatul îl suferă este mai mult un pretext pentru regizor 
de a transmite un mesaj și o oportunitate pentru Elena 
de a obține banii doriți pentru a-și ajuta fiul iresponsabil. 
În momentul în care ea întrevede o posibilitate prin care 
să facă rost de bani își pierde orice urmă de umanitate 
autentică sau discernământ și își omoară soțul slăbit de 
infarct, făcând astfel încât totul să pară o neatenție, un 

Elena
Uciderea umanității 

Filmul lui Andrey Zvyagintsev constituie în 
complexitatea sa o parabolă a vanității umane.

Anastasia Fuioagă
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accident trist. După aproape 50 de minute în care îți sunt 
înfățișate doar aspecte subtile ale vieții fiecărui personaj, 
te lovește scena unei crime. Paradoxul acesteia stă tocmai 
în faptul că este ilustrată la fel de liniștit ca cea în care 
Elena pregătește masa pentru soțul său dimineața. 

Când sacrificiul nu impune penitența

Problema pe care o ridică gestul Elenei este în fapt unde 
a ajuns umanitatea în momentul de față și cât de mult este 
un om dispus să sacrifice pentru familia sa. Filmul arată 
că sacrificiul pentru familie nu este întotdeauna onorabil, 
că el se poate dovedi a fi extrem de murdar și degradant. 
Ceea ce șochează cu adevărat în actul Elenei este tocmai 
lipsa oricărei remușcări, absența totală a regretului. Avariția 
și legăturile de sânge ajung așadar să triumfe peste orice 
alte valori morale și umane. După ce își omoară propriul 
soț, Elena cheamă toată familia fiului său să locuiască în 
apartamentul lui Vladimir fără să aibă nicio mustrare de 
conștiință în legătură cu asta, fără nici măcar să își pună 
problema dacă e corect sau cel puțin scuzabil ceea ce face. 
Chiar mai mult, ea își culcă nepotul în patul în care a murit 
soțul ei. Cu toate acestea, există un singur moment când 
calmul pare a se risipi, lăsând locul retrospecției și privi-
torul e pe punctul de a crede că omul are încă șansa de a 
se salva: Elena se sperie atunci când se ia curentul în tot 
blocul și simte o anumită teroare morală. În adâncul său, 
este conștientă că ceea ce a făcut este greșit, dar alege 
să evite judecata asupra acestui aspect, cu iluzia că astfel 
problema este rezolvată. Moment risipit.

Apocalipsa de lângă și din noi 

Există de-a lungul peliculei o serie de detalii și simboluri 
extrem de semnificative. Imaginea de început, înfățișând 
crengile goale și negre ale copacilor de la balconul apar-
tamentului în care locuiește Elena, coincide cu cea din 
final, creând astfel iluzia unei povești închise, a unei cap-
sule aflate într-un spațiu extrem de liniștit, dar în interiorul 
căreia răul lumii zvâcnește cu ferocitate. De asemenea, 
ciorile se aud mereu în fundal anunțând parcă moartea 
ce urmează, a lui Vladimir și a valorilor umane. Înainte de 
a-și ucide partenerul, Elena se uită la o fotografie cu ea de 
când era tânără, scenă ce sugerează prin liniștea sa un soi 
de reflectare asupra sinelui, asupra a cine este ea și a ce 
vrea cu adevărat. O altă imagine grăitoare este cea a fur-
nalelor din care iese fum, ca niște cazane ale iadului care 
așteaptă răbdătoare să fie umplute. Una dintre secvențele 
cele mai odioase însă este cea în care, după ce Elena vine 
cu banii necesari la Serioja, iar Sasha află că va merge la 
facultate, tânărul se duce și se bate cu un grup de băieți 
de cartier. Există acolo o violență inutilă și implicit josnică, 
care denotă inconștiența băiatului și arată în același timp 

că gestul Elenei nu a meritat cu adevărat nici în cea mai 
mică măsură.

Se remarcă, de altfel, o serie de elemente aflate într-o 
antonimie incisivă. Elena trăiește într-un apartament pe 
cât de mare, pe atât de scump, extrem de aerisit și ordo-
nat, în timp ce Serioja locuiește într-un mic apartament în 
permanență dezordonat și haotic dintr-o zonă industrială, 
săracă a Moscovei. Vladimir îl consideră pe fiul Elenei un 
străin căruia nu îi datorează nimic, în timp ce Serioja se 
referă la soțul mamei sale drept un membru al familiei. 
Elena nu se căiește cu adevărat de ceea ce a făcut și, cu 
toate acestea, ea plânge cel mai tare la înmormântarea lui 
Vladimir.

Îngerul căzut

Katja, fiica lui Vladimir, este singurul dintre personaje 
care intuiește ce s-a întâmplat în realitate și, implicit, ade-
vărata natură a umanității. O tânără ce pare că a rămas încă 
în faza de adolescentă rebelă, Katja este de fapt conștientă 
de degradarea lumii în care trăiește și alege să se sustragă 
din aceasta prin alcool, sex, droguri. Deși evident opțiunile 
ei existențiale nu o ridică deasupra celorlalți, ele constituie 
o modalitate de recunoaștere și de asumare a carențelor 
umanității, oferindu-i totodată un soi de autenticitate. De 
altfel, în momentul în care se duce să își viziteze tatăl la 
spital, ea își explică într-o anumită măsură comportamen-
tul: It’s genes. Rotten seeds. We’re all bad seeds, subhumans. 
What’s pointless is producing offsprings you know will be 
sick and doomed, since the parents are sick and doomed 
themselves. And the world will soon end, in case you haven’t 
heard. Katja știe așadar că și ei îi lipsește un sistem clar 
de valori morale, însă este singura care își asumă asta și 
o recunoaște atât în fața propriei persoane, cât și în fața 
celorlalți.

Filmul lui Andrey Zvyagintsev constituie în complexita-
tea sa o parabolă a vanității umane, arătându-ne că fiecare 
dintre noi, în adâncul nostru, putem fi Elena. Cu lumea sa 
lipsită de orice lege morală și unde banii sunt singura va-
loare, Elena prezintă un peisaj apocaliptic tot mai iminent, 
în care orice punte de empatie sinceră și orice urmă de 
conștiință se spulberă în egoism. Scapă cine poate…

foto via zeitgeistfilms.com
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Dragoș Pătrașcu

AȘTEPTĂRILE, DORINŢELE 
ASCUNSE, TEMERILE 

SCRIITORILOR/ CITITORILOR

Care sunt așteptările unui scriitor de la o întâlnire cu tinerii cititori? 
Care sunt așteptările unui tânăr cititor de la întâlnirea cu un scriitor?

Orice întâlnire, indiferent de natura, durata sau scopul ei în imediat, presupune un ceremonial în care așteptarea, dorința, 
pregătirea prealabilă, intrarea în starea de a fi în apropierea celuilalt și apoi retrăirea experienței sunt treptele care o 
diferențiază de toate celelalte experiențe umane. Întâlnirea presupune o deschidere care nu se transformă niciodată în 
închidere, ci se propagă în viitor prin amprenta lăsată în cel care a provocat-o sau a trăit-o întâmplător sau, pur și simplu, 
s-a bucurat de ea. Cu atât mai mult întâlnirea cu o carte (urmată sau precedată de întâlnirea cu autorul ei) poate deveni 
un fapt existențial ce are caracter fondator (și formator).

A N C H E T A

ARGUMENT

?
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Doina Ruști, scriitoare

De câte ori sunt invitată într-o școală, resimt teamă și 
tristețe. Adolescența este o zonă perfidă, care adună fără 
voie fapte și idei. Un om tânăr, care suportă o întâlnire 
cu scriitorii, ca pe ceva de umplutură, gândindu-se că 
după aceea oricum chiulește de la școală, bate străzile și 
locurile care-i plac sufletului său, se înșală. La vârsta asta 
ipocrită orice întâlnire e ca un tatuaj: pe viață. Ca om ma-
tur, oriunde te duci și orice faci, porți cu tine amintirile 
adolescenței, iar în fiecare cuvânt pe care îl rostești, sunt 
amestecate cuvintele străine, care au intrat în mintea ta 
pe vremea nevinovată, când făceai parte dintr-o sală ar-
hiplină, iar undeva, în ceața acelei zile plutea silueta unui 
scriitor vorbitor. Un om care vorbește tinerilor, mai ales un 
profesor, intră definitiv în viața lor. În mod misterios ni-
meni nu e conștient de asta. Nici auditoriul, învăluit în alte 
gânduri, nici vorbitorul, pătruns de euforia lui de vorbitor. 
Și cu toate acestea, întâlnirea cu un scriitor este la fel de 
imprudentă ca intrarea într-un tattoo salon. De aceea, îna-
inte de-a ajunge într-o școală aleg cuvintele mai căpoase, 
acele idei trufașe, răsfățate, în sfârșit, nonconformismul 
demolator, și le pun într-o casetă, pe care o las discret, 
într-un colț al încăperii, așteptându-mă ca într-o zi, acești 
elevi să-mi răsplătească sacrificiul, alegând de bună voie 
ceva din cutia uitată. 

Cătălin Pavel, scriitor și arheolog

O întîlnire cu publicul în general este pentru scriitor o 
confruntare cu un lucru surprinzător: materialitatea citito-
rului. Cum, cititorul nu este doar o privire curioasă și în 
același timp, paradoxal, atoateștiutoare? Privirea asta, cu 
abilitatea aproape cabalistică de a descifra orice manuscris 
și cea mai subtilă din emoțiile tale, chiar izvorăște dintr-un 
om în carne și oase, cu un trecut circumscris? 

Cînd scrii, ești un fel de Don Quijote cu semn schimbat, 
mereu înconjurat de aliați imaginari. Ei pot deveni concreți 
abia cînd cartea însăși e publicată. O întîlnire cu liceenii 
nu este însă un simplu dialog cu publicul. Cititorul tînăr 
nu poate fi îmbrobodit. Ori scrii, fără fandoseli, despre 
chestii care într-adevăr contează (prin frumusețea sau 
tragicul lor), ori vei fi amendat imediat. Afli rapid cum stai. 
Nu vreau să se schimbe această stare de lucruri; vreau să-i 
cer totuși cititorului tînăr un pic de îngăduință. Să-l rog să 
nu uite că scrisul multora dintre noi face anumite concesii 
culturale, că adică, pe măsură ce trece vremea, căutăm tot 
mai mult sprijin în cultură ca în ceva care nu dezamăgește 
(atîta timp cît nu i se cere ceea ce nu poate da…). 

Asta nu înseamnă că pledez pentru o moderație pen-
tru care totul merge, totul e bunicel. O lectură radicală, 

care nu se mulțumește doar cu voaluri culturale și cifruri 
lingvistice, ci vrea lucruri vii, imagini focusate fără milă, îți 
amintește cîte parale faci de fapt. Aștept de la o întîlnire cu 
cititorii tineri exact asta - să-mi aducă aminte că literatura 
n-are voie să fie artificială, că justificările ei nu pot veni tot 
din interiorul literaturii, că manierismul nu te duce depar-
te. Asta s-a și întîmplat cînd am ajuns în Iași în mai 2017: 
am întîlnit oameni care iau cititul tot atît de în serios pe cît 
iau eu scrisul. Cu cît ești mai tînăr, cu atît pariezi mai mult 
pe un text. Iar un asemenea cititor este neprețuit pentru că 
el îți amintește că solidaritatea umană, în numele căreia ai 
început cîndva să inventezi povești, este reală.

Doris Mironescu, critic literar

N-aș vrea să răspund la întrebare cu o politețe care 
poate fi un simplu clișeu. Aș vrea să văd, la o întâlnire cu 
liceenii, că aceștia știu în ce fel de lume trăiesc sau, mai 
corect, că îi interesează să afle. Mi-ar plăcea să văd din 
partea tinerilor curiozitate intelectuală, dar nu numai în 
sensul aprofundării lucrurilor din manuale și al eventualei 
completări a acestora cu alte manuale, mai specializate. 
Tinerii trebuie să caute să afle, de pildă, care sunt limitele 
moralei și ce e aceea dreptate înainte să-și propună să 
voteze cu un partid sau altul. Și să încerce să-și pună în 
ordine universul interior, convingerile și calitățile, înainte 
să opteze pentru o profesie. Pentru asta, pentru a se cu-
noaște mai bine pe ei și lumea în care trăiesc, literatura 
este o școală bună. Și aș adăuga că literatura ar trebui să-i 
intereseze nu doar pe aceia care scriu sau vor să devină 
scriitori. Literatura vorbește despre lume, iar în lume trăim 
cu toții. Nu pentru că scriu frumos merită citiți Flaubert, 
Joyce sau Bolano, ci pentru că lumea de care scriu ei e și 
a noastră. Tipul ăsta de curiozitate mi-ar plăcea să știu că 
există și la generațiile tinere de acum. 

Alexandra Masgras, studentă la Uni. of Glasgow

Literatura este rareori o formă de confesiune, dar 
scrisul rămâne, în esență, o formă de exprimare perso-
nală. Așadar, cred că autorul încă mai merită ascultat. 
Bineînțeles, odată ce o carte este publicată, mesajul ei se 
desprinde treptat de intenția autorului, parcurgând noi 
contexte istorice și politice, alte medii sociale și povești 
personale. Aceasta este nașterea cititorului, obținută cu 
prețul morții autorului, așa cum a susținut Barthes. Cred 
că, în mod ideal, fiecare cititor apelează la experiența sa 
personală pentru a surprinde înțelesul unei cărți, iar cartea, 
la rândul ei, contribuie la formarea cititorului, nuanțându-i 
înțelegerea despre lume și despre sine. La prima vedere, 
autorul nu pare să își găsească locul în această relație. Cu 
toate acestea, mereu am apreciat șansa de a-i întâlni pe 
autori și de a asculta poveștile lor.
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Să scrii o carte implică să îți valorifici convingerile politi-
ce, etice sau spirituale, lecturile precedente și experiențele 
de viață. În definitiv, întâlnirile cu autorii ne îmbogățesc 
experiența pe care ne-a adus-o lectura cărților lor. Mă 
refer în mod intenționat la experiența lecturii și nu la me-
sajul cărții în sine, care rămâne în mare parte la latitudinea 
cititorului. Scopul întâlnirilor cu autorii nu este acela de a 
ne schimba opinia cu privire la înțelesul cărților discutate, 
ci de a ne raporta la ele dintr-o altă perspectivă. În ceea 
ce mă privește, întâlnirile cu scriitori precum Sadie Jones, 
Gabriela Adameșteanu, David Vann și Ruxandra Cesereanu 
mi-au oferit o imagine asupra poveștilor lor – asupra mo-
dului în care ei se raportează la literatură (scris și lectură 
deopotrivă), istorie, politică și la experiențe de natură 
personală, precum prietenia, solitudinea, dragostea, boala 
și pierderea celor dragi. Pentru mine, aceste întâlniri 
au evidențiat felul în care cărțile la care mă raportasem 

dintr-o perspectivă personală redevin un fragment din 
povestea autorilor, o parte din acel lung șir de experiențe 
care constituie identitatea cuiva. Cred că aceste povești 
personale mi-au îmbogățit experiența multor lecturi și, în 
câteva momente cu adevărat speciale, au făcut unele cărți 
memorabile.

Ioana Tătărușanu, elevă la Colegiul Național

Nu m-am gândit niciodată la întâlnirea cu un scriitor 
ca la un moment premeditat, deși am fost cuprinsă întot-
deauna de nenumărate curiozități adresate omului mai 
mult decât autorului, artistului mai mult decât estetului. 
Mi-am dorit mereu să fiu frapată, contrazisă, luată prin 
surprindere și debusolată de omul din fața mea și, în nu-
anțe oscilante, am și fost. De obicei mă raportez la fiecare 
autor pe care îl întâlnesc ca la un personaj, așa că aștept 

Dragoș Pătrașcu 
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mereu povestea ca pe o continuare firească a gândurilor 
și emoțiilor pe care anterior mi le crease cartea. Se întâm-
plă din ce în ce mai des să am de-a face cu răspunsuri 
și istorii care se suprapun sau îmi anticipează percepțiile, 
convingerile, trăirile. Momentul acesta al întâlnirii dintre 
două minți care își împrumută una alteia gânduri este 
conexiunea pe care o aștept frenetic, sau uneori o caut eu 
stângaci, dar cumva mereu se ivește. Oricum, așteptarea 
mea de la întâlnirea cu un scriitor se limitează din ce în ce 
mai mult, ajung să cred că e o impostură să vreau, să mă 
aștept la ceva din partea unui om care va declanșa în mine 
cursul unor mișcări de stare, de gând, care vor eclipsa, vor 
covârși ceea ce am încercat și mi-am dorit să premeditez. 
Deci nu proiectez, trăiesc.

SOFIA BOCA, ELEVĂ LA COLEGIUL NAȚIONAL

Ce își poate dori mai mult un cititor decât să îl cunoască 
pe cel care a inventat povestea care l-a fascinat sau l-a 
intrigat, l-a cucerit definitiv sau l-a respins? În momentul în 
care îl întâlnești pe autor, un sentiment teribil te cuprinde 
din vârful picioarelor până în cel al degetelor și parcă vezi 
cartea aceea umanizată. 

ALECART mi-a oferit posibilitatea să trăiesc tot felul de 
sentimente. De exemplu, odată cu lansarea nr. 18, l-am 
întâlnit pe Lucian Dan Teodorovici, pretextul constituindu-l 
cartea sa, Cel care cheamă câinii. Am aflat despre acest 
eveniment cu o săptămâna înainte. Plină de curiozitate, 
mi-am cumpărat imediat volumul, pe care l-am citit în 
două zile pe nerăsuflate. Momentul în care autorul a intrat 
în sală a fost extrem de intens: emoție, curiozitate, uimire. 
El e? Deși cu o săptămâna în urmă nici nu știam de exis-
tența acestei persoane pe pământ, deși acum îl vedeam 
pentru prima dată, aveam convingerea că îl cunoscusem 
deja. Și nu mă refer la un nume, o profesie, o imagine (cea 
de pe copertă). Îi descoperisem gândurile, trăirile, impor-
tante evenimente ale vieții. Atunci am înțeles ce har poartă 
în lume cărțile și ce curaj au scriitorii să se lase descoperiți 
de oricine dorește să facă acest lucru. Prilejul de a participa 
la o întâlnire cu un autor nu face decât să ofere și mai 
multă viață poveștii sale.

Roxana Agape, ELEVĂ LA COLEGIUL NAȚIONAL

În cazul meu, nicio zi nu trece fără să îmi pun întrebări. 
Pentru că sunt curioasă, pentru că îmi place să știu cât mai 
mult, să mă (re)inventez. Mă bucură deci fiecare oportuni-
tate de a cunoaște oameni de la care pot să învăț. În ultimii 
ani, am avut adesea ocazia de a fi prezentă la numeroase 
întâlniri cu autori de proză sau de poezie, invitați ALECART 
în cadrul FILIT sau la diferite alte evenimente, întâlniri care 
mi-au oferit de fiecare dată satisfacția de a mă reîntoarce 

spre mine însămi știind (și fiind) mai mult. 

Fiecare autor e o voce singulară și din acest motiv mă 
aștept mereu ca întâlnirea cu el să îmi ofere un alt mod 
de a înțelege mesajul cărții, dar și ce înseamnă să fii de 
cealaltă parte a unui volum, cum se simte un scriitor și 
ce urmărește acesta atunci când scrie. Admir disponibili-
tatea de a răspunde tuturor întrebărilor pe care publicul 
le are și, din fericire, mulți scriitori pe care i-am întâlnit 
au fost deschiși în fața provocărilor primite. Totodată, îmi 
place să văd că și invitatul este încântat să se afle în fața 
noastră, că dorește să își asume rolul unui magistru care să 
ne determine să vedem literatura contemporană într-un 
mod diferit, să ne adaptăm la aceasta, să ne cunoaștem 
pe noi înșine, fiindcă suntem la vârsta la care încercăm 
să descoperim cine vrem să fim. Aș vrea să ofere povești 
despre cărți, despre artă, despre filme, să-și prezinte opera 
astfel încât să doresc să o citesc imediat după ce întâlnirea 
se termină. Nu în ultimul rând, aștept ca scriitorul să nu își 
subestimeze publicul. Am întâlnit autori care considerau 
că nu pot răspunde la anumite întrebări, pornind de la 
ideea că tinerii cititori nu sunt în stare să înțeleagă și mi-
am zis: păcat!

Dacă e să mă gândesc la câteva întâlniri reușite din 
acest an, aș spune că cele cu Lucian Dan Teodorovici, 
Cătălin Pavel și Doina Ruști au reprezentat evenimente 
care au fost pe măsura așteptărilor mele: cei trei m-au 
făcut să cred că sunt cu adevărat bucuroși să se afle în fața 
noastră, au rămas după sfârșitul întâlnirii pentru a satisface 
curiozitatea tuturor, ne-au făcut să dorim să îi reîntâlnim. 
Prin urmare, mă aștept ca fiecare întâlnire să formeze o 
nouă legătură între mine și un roman, un personaj sau un 
om viu, mă aștept să cunosc noi perspective, mă aștept la 
o poveste. 

Anastasia Fuioagă, ELEVĂ LA COLEGIUL NAȚIONAL

Cred că unul dintre motivele principale ale interesului 
față de întâlnirea cu un scriitor este proiectarea unui mo-
del în persoana pe care o întâlnești. Există în mod evident 
și totodată necesar o diferență (a cărei intensitate poate 
varia) între cititorul din sală și scriitorul din fața sa, diferen-
ță ce nu trebuie însă percepută ca o ruptură, ci dimpotrivă, 
ca un pretext al stabilirii unei relații de tipul discipol – 
maestru între cele două persoane. Cu alte cuvinte, vii la 
întâlnirea cu un scriitor pentru a te compara într-o anumită 
măsură cu personalitatea acestuia și pentru a învăța ceva 
de la el. Vii ca să admiri. 

Ca toate acestea să poată avea loc, e nevoie de un di-
alog sincer între cititor și scriitor, în care fiecare să ofere 
ceva. Ca cititor, trebuie să fii dispus să asculți și să înțelegi 
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că persoana din fața ta este până la urmă tot un om, 
dar unul cu o poveste de spus. Să înțelegi că cel care îți 
vorbește nu este și nu trebuie să fie perfect. Să fii curios. 
Să vrei să descoperi ceva. Să știi că frumusețea dialogului 
nu există decât dacă vrei să o vezi și să o simți. Să vrei 
să primești lumea altuia în lumea ta, chiar dacă pentru o 
scurtă perioadă de timp. 

Aflată în postura cititorului, în momentul în care mă 
întâlnesc cu un scriitor, mă aștept în primul rând să fie și el 
dispus să mă cunoască, nu ca persoană, ci ca pe cineva care 
vrea să îi audă povestea. Nu cred că o relație de egalitate 
între cele două părți este 100% posibilă și consider că ea 
nici nu trebuie să existe, însă mă aștept ca scriitorul să co-
boare de pe piedestalul pe care am eu tendința (normală, 
de altfel) să îi plasez numele. Nu trebuie să îmi vorbească 
mereu pe înțeles, dar în același timp nu găsesc productivă 
nici nevoia de autovalidare printr-un discurs prea exotic 

(sau pompos sau erudit). Să încerce să răspundă punctual 
la întrebările primite din sală (deși cred că există de multe 
ori și o anumită fascinație față de capacitatea unui scriitor 
de a dezvolta ideea întrebării în cu totul altă direcție). Să 
îmi ofere posibilitatea de a stabili punți imaginare între 
scriitura și persoana sa.

Cel mai important dintre toate însă: mă aștept să rămân 
cu ceva după ce totul se termină, să simt că am ceva în 
plus, chiar dacă nu e palpabil și poate că nici nu știu exact 
ce e acel ceva. Să aibă un impact, să mă pună pe gânduri în 
drum spre casă, să mă facă să vreau să consemnez undeva 
povestea auzită. Să vreau să întâlnesc scriitorul și a doua 
oară.

Amalia Carciuc, elevă la Colegiul Național

Întâlnirile ALECART se diferențiază în mod clar unele 
de celelalte datorită personalităților ce ajung să le fie fi-

Dragoș Pătrașcu 
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guri centrale. Ochii mereu trădează. De-a lungul tuturor 
întâlnirilor am ținut să mă uit în ochii tuturor scriitorilor. La 
fiecare am găsit un licăr puternic, o emoție copleșitoare. 
Fiecare avea lumina lui și nu am cum să neg asta și, dacă 
am învățat un lucru din toate aceste întâlniri, acela este că 
la fel de important precum calitatea cărții este modul în 
care alegi să îți tratezi cititorii. Toate Întâlnirile ALECART 
la care am participat până acum au fost reușite, deoarece 
scriitorii nu s-au ferit să vorbească deschis, chiar dacă se 
aflau în fața unor adolescenți.

Nu toți avem harul de a fi buni oratori, de a explica tot 
ce am vrut să transmitem și, mai mult, să ținem captiv un 
public timp de două ore fără să îl plictisim. Să ții în transă 
prin intermediul cuvintelor, să farmeci prin felul jovial de 
a fi, să ai un spirit de observație ascuțit și abilitatea de a 
te adapta cerințelor, să găsești în timp record răspunsul 
pentru orice întrebare pe care nici măcar nu ți-ai fi putut-o 

imagina - toate acestea trebuie să stea ascunse sub cara-
pacea bine definită a unui scriitor.

În cadrul întâlnirii cu Doina Ruști, care a avut ca pretext 
romanul Mâța Vinerii, am fost profund impresionată de 
atitudinea scriitoarei, am avut posibilitatea să văd un om 
apropiat de textul său și totodată la fel de apropiat de 
cititorii săi; cu zâmbetul pe buze, cu șarm, cu un respect 
evident față de toți cei prezenți și dispusă să accepte orice 
provocare venită din partea unui spirit încă în formare. 

Caut povești, vreau să plec cu ceva frumos după cele 
două ore și nu am fost niciodată dezamăgită până acum. 
Mă bucur că am întâlnit scriitori ce m-au privit ca pe un 
egal și nu ca pe o adolescentă credulă și fără nimic de 
spus.
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Asumarea identităţii 
româneşti şi reprezentarea 
culturală în spaţiul european

Recent a ajuns pe rafturile librăriilor din Iași o carte 
nouă, Brave New World [Minunata lume nouă]. Nu 
mă refer la romanul distopic al lui Aldous Huxley, ci 

la catalogul unei expoziții organizate la Muzeul Culturilor 
Europene din Berlin în perioada Noiembrie 2015 – Aprilie 
2016 în colaborare cu Institutul Cultural Român din Berlin.1 

Expoziția a avut ca scop evidențierea unei fațete a 
României postdecembriste ce se aseamănă, potrivit or-
ganizatorilor, unei viziuni distopice, și anume casele con-
struite de emigranții români care muncesc în Occident. Le 
știm cu toții: construcțiile acelea monumentale (în privința 
dimensiunilor), zugrăvite în culori țipătoare, cu tot felul de 
geamuri, balustrade și alte decorațiuni exterioare ce vor să 
depășească legile firii. 

Înainte de a analiza mai pe îndelete conținutul acestui 
catalog, aș dori să mă întorc la titlul expoziției, care reflectă 
în sine modul în care știm noi să ne reprezentăm în spa-
țiul european (sau cum îi lăsăm pe alții să ne reprezinte). 
Inspirat de romanul lui Huxley, titlul Brave New World este 
provocator, mai degrabă decât justificat, și pare a fi o ma-
nevră facilă de marketing. Odată ce conținutul expoziției 
nu părea să aibă prea multe de oferit publicului german, 
organizatorii au mizat pe o referință culturală din canonul 
literaturii universale pentru a atrage un număr mare de 

1  Mă refer la Brave New World – Romanian Migrants’ Dream Houses, editat de Raluca Betea și 
Beate Wild, (București: Editura Institutului Cultural Român, 2016). 

vizitatori, lăsând la o parte faptul că legăturile concrete 
dintre Minunata lume nouă de Aldous Huxley și cultura 
română sunt practic inexistente. Oricum, am impresia că 
pentru cei din Europa de Vest asocierea dintre o țară post-
comunistă și atmosfera unui roman distopic nu pare atât 
de neverosimilă. Merită menționat faptul că un asemenea 
titlu sabotează intenția de a fi neutri a cercetătorilor care 
au contribuit la documentarea acestei expoziții. Chiar 
dacă în majoritatea cazurilor, autorii se abțin de la a cri-
tica locuințele studiate, titlul în sine sugerează că dorința 
emigranților români de a-și construi case făloase, așa cum 
le numesc ei în Maramureș, este iluzorie și cumva demnă 
de dispreț.   

Catalogul, scris aproape integral de autori români în 
limba engleză, analizează dintr-o perspectivă sociologică, 
nu artistică, acest fenomen care a transformat peisajul 
rural românesc. Spre exemplu, stilul acestor experimente 
arhitecturale este descris în catalog prin termenul eclec-
tic – un cuvânt des utilizat în mediul academic, tocmai 
pentru că nu implică nicio judecată de valoare. Eclectic 
e un termen descriptiv, nu critic. De altfel, așa încearcă 
să fie întregul catalog. Studiile prezentate aici identifică 
originea acestui nou stil în atmosfera opresivă din timpul 
regimului comunist. Autorii fac referire la limitarea drep-
turilor și libertăților individuale, cum ar fi imposibilitatea 
de a călători în țările capitaliste, raționalizarea bunurilor 
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Radu Carnariu

și naționalizarea proprietăților private. Toate aceste 
constrângeri sunt prezentate ca fiind factorii ce 
au alimentat consumerismul postdecembrist 
și dorința românilor de a-și însuși, sau măcar 
de a imita, cultura occidentală. De asemenea, 
unele capitole încearcă să atragă atenția asu-
pra unor probleme sociale profunde, ale căror 
efecte le ignorăm în prezent, cum ar fi soarta 
copiilor care au crescut departe de părinți, 
fiindcă aceștia erau plecați la muncă în țările 
vestice. 

Așadar, autorii încearcă să contextualizeze 
o problemă care, la prima vedere, ține doar de 
aspectul arhitecturii domestice din mediul rural. 

Catalogul demonstrează în mod elocvent că 
problema caselor făloase nu este doar de 
ordin estetic și nu poate fi redusă la imaginea 
neplăcută pe care ne-o lasă aceste locuințe. 
Ceea ce e cu adevărat de apreciat la acest 
proiect este efortul de a înțelege motivațiile 
proprietarilor (care în cele mai multe cazuri 
și-au însușit și rolul de arhitect), de a analiza 
cum se raportează ei înșiși la aceste locuințe. 
Casele făloase, așa cum indică și această 
denumire evocatoare, nu au fost construite din 
motive estetice, ci sociale. Ele reflectă dorința 
proprietarilor de a-și însuși semnele unui stil 
de viață occidental, la care râvnesc atât de 
mulți români, atât din mediul rural, cât și din cel 
urban. 

Fie că acceptăm sau nu acest lucru, casele făloase fac 
parte din peisajul rural românesc în prezent. Ele sunt o 
realitate a societății românești pe care este însă ușor să 
o ignorăm dacă facem parte din cei 54% de români care 
locuiesc în mediul urban.2 Pentru cei din mediul rural, însă, 
aceste construcții fac parte din experiența cotidiană și, 
mai important, au devenit expresia unor aspirații sociale. 
Tocmai din acest motiv studiul arhitecturii vernaculare ține 
mai mult de sociologie și mai puțin de istoria și teoria ar-
tei. Așadar, nu am nicio intenție de a critica metodologia și 
concluziile cercetătorilor care au contribuit la acest catalog. 
De fapt, tonul neutru, care se abține de la a evalua aceste 
clădiri din punct de vedere estetic, mi se pare cel mai potri-
vit pentru un proiect de acest fel. Intenția nu este să îi ridi-
culizeze pe proprietari – lucru care ar fi absurd, ținând cont 
de faptul că acești oameni nu acționează pe cont propriu. 

2  Rezultate definitive ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor – 2011, (București : 
Institutul Național de Statistică, 2011), 1-2. 

N u 
putem vorbi 

în acest caz decât despre o responsabilitate colectivă, la 
nivel de reglementare urbanistică. Așadar, proiectul do-
rește să evidențieze complexitatea acestui fenomen social. 
În definitiv, catalogul expoziției nu propune o critică a es-
teticii arhitecturale, ci o critică a societății românești. Este 
o critică mai subtilă, dar mult mai profundă, căci ne face 
să realizăm cât de puțin înțelegem fenomenul migrației 
forței de muncă și, mai ales, cât de puțin empatizăm cu 
cei direct implicați. 

Cu toate acestea, trebuie amintit faptul că expoziția nu 
a avut loc într-un muzeu românesc, ci a fost organizată în 
Berlin. Acest context ar trebui să schimbe, măcar parțial, 
modul în care ne raportăm la tema expoziției și la per-
spectiva abordată de autorii catalogului. Nu pot sublinia 
îndeajuns faptul că publicul țintă al acestei expoziții nu 
a fost cel român, ci cel german/vest-european. Așadar, 
expoziția nu a avut ca scop promovarea empatiei între 
clasele sociale românești, între mediul rural și cel urban, 
ci a reprezentat o modalitate persuasivă de a confirma vi-
ziunea vest-europenilor despre români. Săraci, needucați 
și dispuși să renunțe la propria identitate culturală pentru 
a părea occidentali. Iată cum sunt prezentați românii prin 
prisma acestui proiect de cercetare a arhitecturii ver-
naculare, care, țin să vă reamintesc, a fost organizat de 
Institutul Cultural Român. Chiar dacă intenția organizato-
rilor nu a fost să îi denigreze pe emigranții români, expo-
ziția pare să confirme stereotipurile referitoare la diaspora 
română. Trecuți cu vederea acasă, emigranții români sunt 
totuși vizibili în țările occidentale. Cu toate acestea, opinia 
publică din spațiul european nu s-a arătat a fi tolerantă 
și empatică cu experiențele lor până în prezent. În acest 
context, mă surprinde faptul că organizatorii expoziției 
au ales tocmai această fațetă a României contemporane 
pentru a ne reprezenta la Berlin. În definitiv, ei au optat să 
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prezinte o imagine a României care corespunde întocmai 
cu cea pe care cei din Occident se așteptau să o vadă: țara 
postcomunistă în curs de dezvoltare, populată de oameni 
ale căror aspirații sunt demne de compătimit.    

Nu intenționez sub nicio formă să trivializez poveștilor 
oamenilor ale căror case au fost puse sub lupă de către 
cercetătorii implicați în acest studiu. Nici nu doresc să su-
gerez că aceste povești nu ar trebui făcute publice – dim-
potrivă, expoziția Brave New World ar fi fost edificatoare 
dacă ar fi fost adresată publicului român. 

O analiză atentă, lipsită de prejudecăți a 
arhitecturii vernaculare poate evidenția 
realități sociale care, de altfel, sunt 
marginalizate în discursul public. Migrația în 
masă a forței de muncă, discrepanțele socio-
economice dintre mediul rural și cel urban, la fel 
și ineficiența instituțiilor culturale de a promova 
patrimoniul românesc până și pe teritoriul 
României sunt câteva dintre problemele 

sistematice care au dus la crearea caselor 
falnice, a acestor expresii ale dezrădăcinării. 

De asemenea, reticența unor români de a-și asuma pro-
pria identitate culturală reprezintă o problemă pe care noi 
înșine trebuie să o înfruntăm. O expoziție din Berlin care 
confirmă perspectiva vest-europenilor asupra noastră nu 
face decât să ne determine și pe noi să ne privim prin 
ochii lor. Bineînțeles, e benefic să ne detașăm de miturile 
mioritice și să încercăm să înțelegem care e locul nostru în 
Uniunea Europeană și cum suntem priviți de ceilalți. Totuși, 
sunt de părere că atunci când avem oportunitatea de a 
ne prezenta patrimoniul cultural la Museum Europäischer 
Kulturen ar trebui să alegem să explorăm alte fațete ale 
realității românești, nu pe cele pe care vest-europenii le 
disprețuiesc deja.    

În definitiv, proiectul Brave New World poate fi analizat 
din mai perspective, dar toate interpretările pe care le-am 
identificat până acum conturează o imagine negativă 
asupra societății românești. În primul rând, expoziția a 
explorat un fenomen arhitectural care, fie că recunoaștem 
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foto: Ioan Răducea

sau nu, e ridiculizat atât de vest-europeni, cât și de majori-
tatea românilor de acasă. La un nivel mai subtil, proiectul a 
prezentat povestea acelor oameni care nu s-au integrat în 
țările în care muncesc, dar care nici în România nu își mai 
găsesc cu ușurință locul. Dintr-o altă perspectivă, proiectul 
Brave New World este o concretizare a modului în care 
vest-europenii se raportează la români, întărind astfel 
stereotipurile preexistente. Ceea ce doresc să subliniez 
este că mesajul unui eveniment cultural nu depinde în 
întregime de intențiile organizatorilor. De fapt, contextul 
în care expoziția a fost prezentată și așteptările cu care a 
intrat publicul în acel muzeu berlinez și-au pus amprenta 
asupra mesajului expoziției. Bineînțeles că autorii catalo-
gului nu au simțit nevoia să își exprime dezaprobarea față 
de stilul de viață al oamenilor pe care i-au studiat; critica 
era subînțeleasă și, tind să cred, împărtășită de publicul 
german. 

În ultimul rând, această inițiativă este simptomatică 
și pentru o altă dimensiune a României contemporane, 
și anume a faptului că instituțiile culturale nu reușesc să 
promoveze și acele fațete ale culturii noastre care s-ar in-
tegra cu ușurință în patrimoniul european. De ce au optat 

organizatorii să prezinte casele făloase și nu proiectele 
românești de arhitectura premiate la competiții interna-
ționale? Responsabilitatea de a ne reprezenta cultura în 
plan european ne aparține în totalitate, iar inițiativele de 
acest fel îmi par o oportunitate ratată. La aproape 28 de 
ani de la căderea Zidului Berlinului, Europa de Est este în 
continuare prea puțin cunoscută de către cei din Vest. Din 
păcate, chiar și atunci când avem șansa de a ne spune 
propria poveste, alegem să ne portretizăm precum acea 
țară postcomunistă care e înstrăinată de propria istorie și 
râvnește să-și însușească, măcar la nivel superficial, sim-
bolurile bunăstării vestice. Oare este aceasta singurul rol 
pe care România îl poate juca în cadrul Uniunii Europene? 
Sunt oare casele făloase singurul rezultat al schimburilor 
culturale dintre România și restul țărilor europene? Iată 
cum o inițiativă culturală precum expoziția Brave New 
World expune nu doar probleme sociale ale României care 
au deja vizibilitate în plan internațional, cum ar fi migrația 
forței de muncă, ci și realități mai puțin tangibile ale so-
cietății contemporane, precum dificultatea de a ne defini 
și a ne promova identitatea culturală atât în țară, cât și în 
afara granițelor

Alexandra 
Masgras, 
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a Colegiului 
Național de 
Artă „Octav 
Băncilă” Iași și 
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ALECART, este 
studentă în 
anul al III-lea la 
Universitatea din 
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Periplu prin Iaşul de 
altădată: ce (mai) ştim 
despre ceea ce a fost
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e Multă cerneală a mai curs despre Iași, oraș al cărui 
nume pare să-i fi prevestit din fașă un destin cro-
it pe măsura sa (dacă ar fi să dăm crezare celor 

ce au descoperit dincolo de numele târgului medieval 
înrudirea etimologică cu iazygii antici – „yash” însemnând 
„bună faimă”). Și astfel, ușor ușor, cerneala s-a transformat 
în cuvânt, vehicul al spiritului care i-a tot purtat amintirea, 
păstrând-o în pliurile răcoroase ale paginilor, fie ele în-
gălbenite de vreme și lectură, calde și proaspăt scoase de 
sub tipar sau, mai nou, de Internet. Dar până și cuvintele, 
ancore ale memoriei, au fost nevoite să lupte cu valurile 
învolburate ale uitării și istoriei, unele dintre ele răzbind 
la mal, altele eșuând pe câte un raft prăfuit dintr-o biblio-
betcă sau dintr-o librărie. Totuși, din când în când, și parcă 
mai des în ultima vreme, se mai aventurează câte un pas 
nostalgic, câte un ochi curios, în căutarea acelor case de 
piatră și oameni de cerneală pe care o lectură sau o vorbă 
i-au invocat. Și atunci se trezește acest somnambul matu-
salemic, își scutură de pe umeri negura uitării și te invită 
parcă să-l întrebi, să-l descoperi, la început mai greu, căci 
nu se lasă ușor iscodit. Și la fiecare pas, el îți oferă o vorbă, 
bătrânul înțelept, iar glasul său molcom, tovarăș de drum, 
îți susură în ureche povești pe care râuri de cerneală le-au 
trecut în nemurire și pe care le-ai citit poate, în pauzele 
din scrisori, în albul dintre rânduri, în tușul din manuscrise. 

Poveștile și le ascunde bine, în mantaua lui de cărămidă 
și praf, uneori atât de bine încât începi să te întrebi de câte 
ori ai trecut pe lângă ele și nu le-ai obervat, îngrămădite în 

cotloanele vreunei case pe care ai considerat-o neintere-
santă. Ce-i drept, Iașul, acest oraș al lui „a fost odată”, este 
un loc pe care trebuie să-l privești cu toată puterea imagi-
nației ca să-l vezi, și odată ce-l vezi poți trece de la a-l locui 
la a-l iubi. Și-așa începi, la pas, să-l citești, să-l asculți și 
să-l vezi, să discerni, clădire cu clădire, ultiță cu uliță, acele 
cărămizi şi acei pereţi ce zac ignoraţi, căci nimeni nu stă de 
vorba cu ei, să-i întrebe ce au văzut, și înveți să înțelegi că 
în locuri ce nu mai există dăinuie povești nemuritoare. Aici, 
sub privirea lui solemnă de atâta viață și Istorie, s-au înfi-
ripat și s-au curmat destine, s-au țesut povești cu parfum 
de liliac sau cu iz de tristețe, păstrate sau pierdute, fiecare 
după noroc, într-un cuvânt, o vorbă sau un gând. Și-așa a 
devenit Iașul, matcă a miriadelor de vieți ce s-au întrețesut 
într-o învolburare dulce-amară, personaj de poveste și 
povestea poveștilor, oraș-carte, oraș-panteon.  

Dacă-l întrebi, îți va răspunde cu ton de oracol, și te va 
învăța nu să mergi, ci să te oprești, și să vezi dincolo de 
casele pe lângă care treci absent, oamenii care le-au locuit, 
deoarece acolo unde nu mai este omul a rămas casa care-i 
păstrează amintirea ascunsă bine, în așteptarea curioșilor 
care se aventurează din când în când în căutare de povești. 
Și din rătăciri plăcute ca acestea se nasc cele mai frumoase 
istorii, precum cea a vilei Mon Plaisir, zisă și Castelul cu 
Donjon, sub identitatea sa oficială de Casa Memorială 
Mihail Sadoveanu. Așadar putem începe a suprapune deja 
peste Copoul de astăzi, imaginea dealului împădurit de 
la 1800, rezervor cu oxigen al Iașului, Copoul lui Mitican 
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pe care parcă-l și vezi, scos dintr-un roman și coborât în 
imaginația noastă, gata să fie povestit, cântat, pictat, cu 
bătăile lui cu flori, cu viile și cursele de cai, cu Jockey Club-
ul de mai târziu, proiect al lui Asachi, în care pasionații de 
echitație se puteau bucura de măiestria culinară a cofe-
tarului Richard Tuffli și de supeurile de la restaurantul lui 
Henry Launay. Iar dacă privim în zare, vedem cum, din ori-
zontul văluros și verde al Copoului (pe atunci Podu Verde) 
împădurit, se ițesc acoperișurile de țiglă ale vreunei case 
boierești căreia cosmopolitismul burghez al locuitorilor i-a 
împrumutat numele de maison de repos. 

Povestea noastră se țese astfel în pas de 
plimbare agale pe dealul Copoului, unde se 
întindeau odinioară păduri nesfârșite, loc de 
vânătoare cu copoi, înlocuite mai apoi de viile 
însorite ale Talienilor și Muntenilor, loc cu 
vălurimi umbroase de petrecere și promenadă. 
Acolo și-a cumpărat și aga Ilie Kogălniceanu teren 
împădurit, imagine a codrului de altădată, pe care, 
la 1842, Mihail fiul înalță casa pe care o știm 
astăzi. 

Departe de oraș, în tihna Copoului, se ascunde așadar 
o vilă ciudată cu turn fantezist, din care, pe vreme bună, 
se putea vedea Ceahlăul, și care comunică, prin beciurile 
lui Kogălniceanu cu Conacul lui Adamachi, astăzi stațiune 
experimentală a Institutului de Agronomie. Faimoase sunt 
petrecerile cu jocuri de societate și artificii care aveau mai 
tot timpul loc și care au contribuit la farmecul vilei de-
venite punct de atracție, așadar nu-i de mirare că, atunci 
când Kogălniceanu o vinde, în 1867, își găsește imediat 
cumpărător. Și iată cum, din proprietar în proprietar, 
Castelul cu Donjon ajunge să-și lege destinul de cel al 
bancherului filantrop Jacob von Neuschotz, sub ocrotirea 
căruia construcția fantezistă a lui Kogălniceanu devine vila 
Mon Plaisir. Multe ar fi de spus și despre acest personaj 
nemuritor al basmului ieșean, născut la 1817, mai sus de 
Dorohoi, într-o familie săracă de evrei, ajuns la Iași, unde 
a locuit multă vreme în Palatul său din capătul fostei 
ulițe Golia, actualul Hotel Select. De numele său se lea-
gă nenumărate acte de caritate în slujba culturii ieșene, 
și la vrerea sa se construiește la Iași templul Beth-Iacob, 
singurul lăcaș de rugăciune mozaic-reformat, amplasat, 
în urma refuzului edililor de a-l construi în altă parte, în 
curtea interioară a Palatului său. În ultima parte a vieții, 
Neuschotz se retrage în tihna verde a Copoului ce învăluie 
și vila lui Kogălniceanu, în care bancherul nostru filantrop 
îşi trăişte  ultimele clipe, urmând ca la moartea sa, în 1888, 
să treacă în grija Adelaidei von Neuschotz, soția acestuia.

 Timpul se scurge, torcând neîncetat destine în care viața 
se împletește cu amintirea, iar Vila Mon Plaisir, văduvită de 
încă un stăpân, așteaptă noi locatari care să-i scrie poves-
tea. Și-așa ajunge această casă de scriitori și mari oameni 
să-l aibă ca locatar pe nimeni altul decât George Enescu, 
care în vremea primului război modial își trăia aici, în taina 
Copoului și-n văzul multora, relația cu Maruca (Maria) 
Cantacuzino, care-i va deveni mai târizu soție. Pe-atunci 
timpul și Istoria încetaseră a mai curge molcom, revărsân-
du-se în acest oraș, încă de la Unire vitregit, cu toată furia 
războiului. Așa s-a trezit Iașul din nou capitală, nefericit 
adăpost al exodului. Tot atunci, în primul an de zbucium al 
refugiului, Maria Cantacuzino închiriază vila al cărei aspect 
părea să oglindească toată nefericirea ce se pogorâse 
asupra orașului, în timp ce soțul său de atunci, Mihail 
Cantacuzino redevenea ministru de Justiție în guvernul 
lui I. C. Brătianu. Așa se face şi că amintirea a consemnat 
în cuvânt detaliile relației dintre Maruca și soțul său, care 
s-a stabilit undeva în Păcurari, în timp ce Casa cu Donjon 
de pe dealul împădurit a rămas martora unei alte povești 
de iubire cu parfum amar dintre Prințesă și Compozitor. 
Prezența lui Enescu în vila Kogălniceanu-Neuschotz a 
binecuvântat locul cu sublimele armonii ale compozițiilor 
proprii, însuflețind-o prin vizitele impromptue din care 
a luat naștere un salon muzical-literar cu oaspeți aleși , 
printre care istoria îi consemnează pe Cella Delavrancea, 
Florica Muzicescu, Matila Ghyka, Take Ionescu, şi mai ales 
Regina Maria şi familia sa regală. 

Tot atunci, din mâinile dibace ale sorții s-a mai țesut 
un fir, iar Casa cu Donjon a ajuns să găzduiască poves-
tea încă a unei vieți pe care a legat-o prin cuvânt și întru 
eternitate de-a sa. Căsuța tainică din ascunzișurile verzi 
ale Copoului a trecut sub ocrotirea unui alt stăpân ilustru, 
nemaichemându-se atunci nici Vila Mon Plaisir, nici Casa 
cu Donjon, ci Vila Sadoveanu, sau casa cu memorii, ale sale 
și ale tuturor celor dinaintea sa. Așa o știm noi astăzi, și 
ne-o putem imagina, în 1918, proaspăt cumpărată de frații 
Sadoveanu, Vasile inginer, şi Mihail, director încă din 1909 
al frumosului Teatru Național ieșean. Primăvara anului 
1919 îl vede pe Sadoveanu mutat definitiv în casa ce-i va 
moșteni și purta devotat numele, păstrându-i-l la loc de 
cinste în pâlcul tihnit de copaci dintr-o margine a Podului 
Verde, și tot atunci Iașul a putut vedea, printr-o mică firidă 
de timp curgător, trei mari nume trăindu-și timpul laolaltă, 
Sadoveanu, Enescu și Maria Cantacuzino. Au tot curs anii, 
până în ̀ 36, când scriitorul părăsește Copoul, pentru a pre-
lua, în Capitală, direcția ziarelor Adevărul și Dimineața, lă-
sând în urmă o operă, un nume și-o casă, care-i păstrează 
încă amintirea serbărilor cu parfum de liliac. În anii ce s-au 
tors între mutare și plecare însă, casei Sadoveanu i-a fost 
dat, așa cum i-a prescris vreo Moiră, să fie plină de viață 
și cultură, iar pragul să-i fie trecut, atunci când seratele 
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muzicale ale Compozitorului au fost înlocuite de serbările 
cu liliac ale Scriitorului, de nenumărații pași de du-te-vino 
ai întregii pleiade de scriitori ieșeni, printre care îi amintim 
pe Otilia Cazimir și George Topârceanu, pe Teodoreni și 
pe Ibrăileanu, care se bucurau, în curtea casei, de jocuri 
de șah, bridge sau taro. Iar casa tot muză a rămas, în felul 
său discret, dar primitor, căci în încăperea sa ocrotitoare 
concepe Mihail Sadoveanu o parte importantă a operei 
sale, el, la birou, ea privind cu ochi curioși cum se nasc din 
tușul peniței figurile Fraților Jderi.

Tot la pas se făurește istoria noastră din glasul molcom 
al orașului ce picură amintiri și-ncepe să susure basmul 
lui Ionel Teodoreanu și al Ștefanei Velisar, poveste cu 
halo solar ce se țese între două case din care au rămas 
doar cuvinte închinate copilăriei și un castan cu numele 
Teodorenilor. Despre copilăria lui Ionel Hipolit aflăm din 
Iașul care nu mai este al lui Mitican și din cuvintele pe 
care al doilea născut al lui Osvald Teodoreanu și al Sofiei 
Muzicescu le închină uliței iubite și celor două case, poli 
ai unei copilării fericite. La numărul 7A din ulița Zlataust, 
la o aruncătură de băț de Beilic și de Curtea Domnească, 
se făurește acest loc de poveste pe care penița lui Hipolit 
îl trece în nemurire, locul unde a început a crește arborele 
familiei Teodoreanu, cu rădăcini două câte două, mai întâi 
bunicii - Alexandru T. Teodoreanu, consilier, primar, pro-
curor și avocat, căsătorit din studenție cu Elencu, mamă a 
trei fii, dintre care Osvald Teodoreanu, tatăl lui Păstorel și 
al lui Ionel, căsătorit la rându-i cu talentata fiică a lui Gavriil 
Muzicescu, Sofia. Aici fac primii pași în copilărie cei trei fii 
ai familiei Teodoreanu, în umbra casei bunicilor, în parfum 
de turtă dulce și fericire, sub ochii albaștri ai bunicului, 
cu dulceața de caise a bunicii, în acordurile de pian ale 
mamei, în clipele fericite în care Osvald tatăl, „om de mare 
bunătate și gingășie sufletească”, sărbătorea procesele 
câștigate cu scofeturi de la băcănia lui Ermacov. N-a mai 
rămas nimic pentru ochiul care vrea să vadă: nici casele, 
nici felinarul, nici ulița, dar nu-i nimic, căci ele trăiesc ne-
muritor în Zlataustul copilăriei pe care Ionel Teodoreanu 
l-a păstrat ca pe acele case din bolurile de Crăciun, tăinuite 
de vitregiile vremii. Acolo regăsim ulița astfel: „E firavă și 
goală: numai pământ și pietre. Dau năvală celelalte ulițe 
și s-a dat la o parte de ele. Năzuia poate să iasă din târg, 
să se îndrepte departe, spre munți: să fie acolo o potecă 
prin brădet. Dar au părăsit-o puterile la marginea târgului 
și s-a lungit la pământ în dreptul bisericii, a câtorva căsuțe 
liniștite, alături de căsuța bunicilor și de a noastră. Acolo a 
rămas.”.

Dar timpul, cu încăpățânarea sa de nestăvilit, merge 
mai departe, și alte două nume mari se întâlnesc, atunci 
când familia Teodoreanu se mută pe strada Kogălniceanu, 
într-o casă mai mare, fericită martoră a iubirii dintre Lily și 

Hipolit, încununată cu uniunea acestor două nume-simbol 
sub cel de Teodoreanu. Începuturile acestei povești nemu-
ritoare le aflăm din cartea cu titlu grăitor, Ursitul, pe care 
soția cu nume de crin a lui Ionel Teodoreanu o publică sub 
pseudonimul Ștefana Velisar, și, apoi, în finele poemului 
pe care Lily îl închină ursitului, A fost odată Ionel.... De-aici 
aflăm și noi cum Lily, aflată în vizită la verișoarele sale, 
surorile Delavrancea, se lasă convinsă de Cella să petreacă 
ajunul în casă la Teodoreni, unde Hipolit îi fură privirea, și-
așa începe dragostea a două suflete îngemănate, pe care 
moartea răvășitoare a lui Ionel în 1954 nu reușește s-o 
curme, căci penița Ștefanei Velisar va reimagina la nesfârșit 
acel Ajun cu parfum de gutui coapte în care cei doi și-au 
descoperit reciproc pasiunea de a scrie, „aceleași mirări, 
aceleași încântări, aceleași lucruri”. Între timp, proaspăta 
familie se mută iarăși, lăsând în urmă un castan care să-i 
amintească trecătorului grăbit de numele Teodoreanu.   

Pe această hartă pe care numai destinul o știe, căci doar 
el a făurit-o, regăsim și două nume care au trecut pragul 
Vilei Sadoveanu și a căror poveste se croiește tot în jurul 
a două case pe care, de data aceasta, timpul le-a cruțat, 
pe care le vedem și astăzi, tupilate fiecare pe strada sa, 
două degetare pline de istorie. Așa aflăm povestea Otiliei 
Cazimir și-a lui George Topârceanu, ea în casa de pe strada 
care-i va păstra numele și care se-nrudea pe lungime cu 
strada Gheorghe Asachi, el pe Ralet, în pâlcul plin de pace 
și verdeață pe care strada îl forma alături de alte două, 
Kogălniceanu și Palade, într-o căsuță, reminiscență a 
vremurilor de vânătoare prin codrii înfrunziți ai Copoului, 
aflată în margine de pădure, de unde porneau boierii-vâ-
nători, și care-i servea pădurarului care se ocupa de vânat. 
Degetarul lui Topârceanu se-nvecinează mai jos cu vesti-
giul încă fermecător al micului Trianon ieșean, odinioară 
impozant palat încins de jur-împrejur cu un parc bogat, la 
al cărui farmec contribuia și sala de bal decorată cu oglinzi 
nesfârșite, și-n care a locuit, în vremi frumoase, Ioan Ralet, 
încredințându-și numele mai apoi străzii pe care îl găsim 
pe scriitorul nostru. Ardelean din naștere, moldovean din 
vrere, Topârceanu se lasă vrăjit de forfota seducătoare a 
vieții literare ieșene, stabilindu-se în târg deși avea fami-
lie în sud, iar numele său alăturându-se celor de la Viața 
Românească. Aici le este scris celor doi să se iubească, 
fiecare de la casa lui, separat și în afara oricărei uniuni, 
până la moartea lui Topârceanu în 1937. În urma scriito-
rului rămân o parte din manuscrise de care Otilia Cazimir 
se îngrijește, și brațe de flori cu care poeta, în funcție de 
anotimp, îi umple mormântul. Poveste cu parfum de liliac, 
ascunsă bine în cele două case pe care copiii par a le mai 
vizita încă, într-un ritual care amintește de zilele în care o 
poetă neconsolată primea doar copii în casa ei, pentru a 
le citi. Acolo a rămas Otilia Cazimir, cu toate încercările 
edililor de a demola casa în febra renovărilor, cu tot spriji-
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nul ieșenilor, şi la locul lui a rămas şi degetarul îngemănat, 
la a cărui intrare te întâmpină bustul poetului de care s-a 
îngrijit și pe care l-a iubit.  

Puțin mai încolo își trăia și ilustrul Caragiale decepția 
amoroasă pe urmele Leopoldinei Reinecke, dezmierda-
tă Fridolina, într-un du-te-vino de-a lungul Copoului, 
între casa Reinecke din fundacul Veronica Micle și Casa 
Caudella de pe Nicolae Gane, unde găseai și casa Adelei 
Kogălniceanu. Verișoară a inginerului-arhitect Iulius 
Reinecke, Leopoldina își împărțea timpul între casa aces-
tuia și casa lui Eduard Caudella, a cărei fiică îi era prietenă 
bună, iar Caragiale, pe urmele de gheață ale frumoasei 
sale indiferente, nu rata nicio ocazie în vizitele sale la Iași 
de a trece pe la compozitor sau pe la arhitect, pentru a se 
confrunta cu aceeași privire rece a Fridolinei înamorată la 
rândul ei, dacă ar fi să ne luăm după spusele lui Mitican, 
de un maior. Tot de la Mitican aflăm că: „Mutat la Craiova, 
departe de Iași, spre a conduce gazeta junimistă ”Doljul”, 
îndrăgostitul suferea, distrus sufletește, scriind la toți ami-
cii din Iași (P. Missir, N. Volenti, inginerul N. Gabrielescu, 
prietenul inginerului Reinecke), cu rugămintea disperării, 
să-l ajute și să intervină pentru el, căci altfel își face o 
seamă (”mă împușc”). Venit la Iași la finele lunii martie 
1883, să-și stingă focul, pleca la București plângând „toată 
noaptea în vagon ca un mizerabil”, cum îi scria lui P. Missir 
(31 martie)”. 

Aici am oprit și noi pentru moment pasul, întotdeauna 
cu gândul la poveștile ce vor urma, și-am revenit la o re-
alitate resimțită nu ca o destrămare, ci ca un preambul. 
Iar el, bătrânul înțelept, s-a învelit iarăși în mantaua sa 
de cărămidă și praf, de parcă nu ar fi fost aici niciodată, 
ascuns sub straiele din ce în ce mai moderne ale unui oraș 
european, în așteptarea unui alt pas, a unei alte priviri 
curioase, care să-l scoată din letargia timpului și a uitării 
ce amenință să-l împietrească, în așteptarea acelor voci 
care să-l întrebe de sănătate și să asculte, cu răbdare, cum 
deapănă povești mai mici, mai mari, ale lui, ale noastre, 
ale tuturor.   

Ioana Lionte, absolventă a Colegiului Național Iași, a studiat la 
Facultatea de Litere (limbi moderne aplicate), iar, în prezent, este 
doctorandă la aceeași facultate. 
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Identitatea este un teritoriu care trebuie apărat. Orice 
teritoriu poate deveni un semnificant și de aceea poate 
fi folosit în construirea unei identități. Pe lângă faptul 

că identitatea nu poate fi atinsă niciodată în mod real, 
starea de decădere atribuită identității explică violența ce 
poate rezulta din căutarea obsesivă a identității. Pentru a 
înțelege ideea de teritoriu ce trebuie apărat, în primul rând 
trebuie menționat că oamenii au depășit demult spațiali-
tatea teritoriului ca obiect protejat și obiect care le conferă 
stabilitate. 

Așa cum a stăpâni un teritoriu înseamnă, din multe 
puncte de vedere, a avea o identitate, apărarea acestui 
teritoriu (de la o bucată de pământ la ceva foarte abs-
tract) are un scop mult mai complex decât supraviețuirea. 
Originea dorinței de a apăra un teritoriu nu este așa de 
importantă cum este gradul de abstractizare, de depășire 
a nevoilor biologice, în impulsul de apărare a teritoriului. 
Deși e posibil, inițial, ca identitatea socială să fi fost con-

ferită de simpla apartenență comună la un teritoriu real și 
participarea la activități de zi cu zi într-un context comun, 
teritoriul pe care funcționează o comunitate este consi-
derat proprietate și spațiu unde are loc integrarea socială 
doar în momentul când absența acestui teritoriu devine o 
posibilitate, sau chiar se produce datorită acțiunilor ostile 
ale unui alt trib, ale altei națiuni, altei religii etc. După cum 
se întâmplă în cazul formării oricărui concept (dacă accep-
tăm explicațiile structuraliste și poststructuraliste care sus-
țin că sensul se formează din opoziție sau absență), sensul 
conceptului de teritoriu și identificarea cu el derivă din 
imaginarea lipsei posesiunii lui, sau lipsei apartenenței la 
el. Migrarea și cucerirea de teritoriu sunt doi dintre factorii 
cei mai importanți în abstractizarea teritoriului și crearea 
condițiilor apariției conceptului de identitate ca teritoriu 
internalizat. 

Comunitățile umane au evoluat în așa fel încât acum nu 
există comunitate care să fi rămas în posesia (sau exclusiv 

DECLINUL TEORIEI 
LITERARE*

Nota autoarei: Cartea Declinul Teoriei Literare argumentează că “teoria” nu a plecat, de fapt, nicăieri, dezvăluind în același timp 
noi modalități în care poate fi folosită în analiza literară. În particular, scopul cărții e să arate că nu teoria e cea care a (de)căzut, 

ci identitatea este “(de)căzută” dacă o analizăm prin intermediul teoriei. Pentru simplul fapt că sugerează ceva atât de ofensiv 
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carte cutreieră labirintul conceptelor venite de la Derrida, Lacan, Heidegger, Levinas și le aplică unor texte de Melville, Faulkner, 
Pynchon, Morrison și Anaya, în special pentru a arăta că, de-a lungul timpului, identitatea văzută ca o (de)cădere din ceva perfect a 

cauzat multă violență, fenomen ce se reflectă în opere literare precum cele de mai sus.

Liana Vrăjitoru Andreasen
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în posesia) teritoriului pe care și-l revendică drept leagăn 
cultural. E de-ajuns să ne amintim de controversa legată 
de termenul american african în Statele Unite, termen care 
identifică o comunitate cu un teritoriu căruia nu îi mai 
aparține în mod fizic (Africa). Fiecare comunitate funcți-
onează și printr-un sistem de memorare, care conectează 
conceptul de identitate în mod strict la ceea ce comunita-
tea își amintește că ar fi pierdut. Pierderea, uneori, este to-
tală, cum este cazul popoarelor alungate dintr-un teritoriu 
(grupuri mari de evrei, indieni americani, sclavi africani), 
sau parțial, cum este cazul căderii sub ocupație străină (de 
exemplu infiltrarea culturii romane în alte culturi); la fel, o 
pierdere parțială are loc în cazul amestecului între culturi, 
religii, sau al altor tipuri de comunitate aflate în același 
spațiu geografic datorită migrației, imigrației, sau altor 
genuri de interacțiune culturală. Concepția pierderii unui 
teritoriu care e ocupat de altcineva contează, în sensul 
identității, doar dacă pierderea e înscrisă în memorie — fie 
prin intermediul poveștii și legendei, sau al istoriei scrise. 

Dată fiind plasticitatea lumii, teritoriul și-a pierdut im-
portanța fizică nu doar acum, în era comunicației și trans-
portului în masă, dar chiar de la începutul acestei înscrieri 
în memorie. De la conceptul de libertate al lui Rousseau și 
cel de a sălășlui acasă (conștientizat prin mijlocirea limbii) 
la Heidegger, noțiunea de teritoriu a ajuns la un nivel 
complex de abstractizare. E posibil că un lucru ce conec-
tează încă teritoriul în înțelesul său inițial (de pământ) de 
teritorialitatea abstractă este tendința comunităților care 
au ocupat la un moment dat același teritoriu de a rămâne 
legați unii de alții într-o anumită măsură și de asemenea 
legați într-o anumită măsură de percepția sinelui ca fiind 
identic, sau foarte asemănător cu sinele celorlalți. Orice 
lucru sau idee rămasă după o pierdere inițială a unui te-
ritoriu (sau cădere din teritoriu), sau orice rămâne al lor 
după ce au fost invadați sau după ce au acceptat un grup 
nou în mijlocul lor va deveni o miză în păstrarea identității.

SĂ NE GÂNDIM, DE EXEMPLU, LA 
PRACTICI CARE AU DEVENIT PARTE 
DINTR-O CULTURĂ, CUM AR FI UN 
MOD SPECIFIC DE A FACE OALE DE 
CERAMICĂ, UN TIP DE ARME FOLOSI-
TE DE ANUMITE POPOARE ÎMPOTRI-
VA RIVALILOR; 

dacă aceste obiecte culturale sunt înscrise în memorie 
într-un fel sau altul, ele devin parte a identității unei co-
munități și a bagajului lor cultural. Pe parcursul derulării 
timpului istoric, aceste semne ale identității devin din ce 
în ce mai abstracte până ce se transformă în idei si apoi în 
ideologii. Zeii la care se închină o comunitate, temerile lor 
comune, modul cum percep hrana, forțele malefice, ura, 

familia, sau alte concepte, toate acestea devin mărci ale 
identității. În termeni lingvistici, acestea sunt semnificanți 
care reprezintă identitatea: de exemplu, identitatea cetățe-
nilor Statelor Unite e reprezentată de steagul cu 50 de ste-
le. America reală, însă, nu este de găsit undeva pe steag, 
dat fiind că identitatea reală din spatele semnificantului 
nu este o prezență concretă, după cum ar explica Derrida. 

Efortul de a purifica identitatea unei comunități este 
întotdeauna menit să eșueze: nimeni nu poate elimina toți 
străinii dintr-o țară sau toți păgânii dintr-o nație creștină 
și nimeni nu poate recupera un teritoriu concret care să-i 
aștepte, golit de populație, să se întoarcă. În astfel de cir-
cumstanțe, comunitățile de astăzi trebuie să ia o decizie 
în legătură cu ceea ce poate încă să fie recuperat din ceea 
ce se presupune că s-a pierdut. Urmând această logică, 
dacă nu se poate recupera pământul, atunci libertatea în 

Maximilian Lupu

* Cartea Declinul 
Teoriei Literare va fi 
publicată la sfârșitul 
anului 2017 de către 
Editura Universal 
Publishers.
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alt teritoriu devine dezirabilă și recuperabilă, libertatea de 
a deține o ordine socială care nu e neapărat cea dictată de 
comunitatea preponderentă. Astfel e cazul unei țări atât 
de complexe precum Statele Unite, care se unește în jurul 
conceptului de libertate: libertatea de a cumpăra, liber-
tatea de a urma ce modă vrei, libertatea de a răspunde 
la provocări sau amenințări din partea altor țări, sau orice 
altă libertate. Dacă nu se poate obține unitate perfectă 
împotriva elementelor străine, atunci astfel de comunități 
caută unitate în jurul unei religii, în jurul unei organizații 
sociale, sau în istoria care îi unește deja. 

Chiar și identitatea-de-sine este un teritoriu care poate fi 
apărat, dat fiind că individul care creează un sens pornind 
de la semnificanți autentici va apăra acești semnificanți ca 
și cum ar fi proprietate personală, cum ar fi opera originală 
a unui artist. Semnificanții flotanți (sau lipsa de sens) pot 
de asemenea deveni proprietate sau teritoriu pentru cei 
care îi circulă într-o piață de desfacere descentralizată. 
Atâta timp cât ceva se cumpără, chiar și o idee, atunci 
devine teritoriu care poate fi apărat pentru că face parte 
din procesul de identificare. Chiar și identitatea postmo-
dernă, în efortul ei de a divorța identitatea de teritoriu, în 
virtutea faptului că teritoriul aparține deja limbii, tot nu 
poate deveni altceva decât o miză în cadrul limbii, astfel 
încât postmodernismul păstrează același set de probleme 
legate de identitate.

În perspectiva mea, identitatea este percepută fie ca o 
cădere din perfecțiunea cerută de sistemul social, o cădere 
din autenticitate, sau o cădere din sistemul semnificant. 
Premisa de la care am pornit în a identifica cele trei mo-
dalități ale identității este că nu există subiect (uman) în 
afara sistemului lingvistic în care se definește teritoriali-
tatea, dat fiind că această teritorialitate este o rămășiță a 
realului pierdut inițial, la originea semnificației. Nu există 
niciun context în care subiecții umani, limbajul și semni-
ficația să poată fi despărțiți unii de alții și să fie definiți 
separat. Instabilitatea unuia dintre elemente ridică un 
semn de întrebare asupra celorlalte în așa fel încât, dacă 
nu există spațiu social în care subiecții să își poată căuta 
o semnificație a sinelui, fie prin identificare cu sistemul 
sau prin respingerea lui, atunci nu există nici subiecți sau 
semnificație fiindcă nu există un context în care acestea să 
își poată defini o identitate. Dacă nu există subiecți, atunci 
sistemul social nu-și poate susține dinamica sau jocul 
puterii care îi dă un sens sau îi definește teritoriul. Putem 
spune că orice sistem de semnificație se stabilizează prin 
ținerea sub amenințare a identității subiecților, cu scopul 
de a îi obliga să se implice în păstrarea teritoriului social. 

Pornind de aici, mă concentrez asupra unor constituenți 
ai identității (lingvistici, istorici, psihanalitici etc.), pentru a 

putea explica în primul rând de ce e perceputa identitatea 
ca deficientă, (de)căzută, și de ce această percepție pro-
duce o formă sau alta de violență ce se răsfrânge asupra 
individului care încearcă să reverse această cădere și să 
găsească identitatea pierdută.

URMĂRIREA OBSESIVĂ A ACESTUI 
SCOP ESTE PERICULOASĂ ÎN SEN-
SUL CĂ, PRINTRE ALTE CONSECINȚE 
NEGATIVE, ÎI ÎNSTRĂINEAZĂ PE 
OAMENI DE CEI CU CARE INTRĂ ÎN 
CONTACT. ACEASTĂ ÎNSTRĂINARE 
(SĂ SPUNEM, O LIPSĂ SAU PIERDERE 
A CAPACITĂȚII DE COMUNICARE) 
LA RÂNDUL EI CREEAZĂ TENSIUNI 
ȘI CONFLICTE ÎN INTERIORUL UNEI 
SOCIETĂȚI ȘI ÎNTRE DIFERITE SOCI-
ETĂȚI. CĂUTAREA UNEI IDENTITĂȚI 
PIERDUTE E ECHIVALENTUL UNEI 
LUPTE TERITORIALE.

foto: Bogdan Onofrei

Liana Vrăjitoru 
Andreasen este 

profesoară de literatură 
și eseistică la South 

Texas College, SUA. A 
publicat multe texte 

de proză scurtă în 
reviste precum Fiction 

International, Calliope, 
The Willow Review, 

Mobius, Weave 
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Îl întreb odată pe un amic, membru ocazional într-o 
comisie de examinare pentru accederea la Institutul 
Național al Magistraturii, ce urmăresc examinatorii la 

proba interviului, care sunt întrebările adresate candida-
ților, în condițiile în care această probă nu tinde a verifica 
cunoștințele de drept ale acestora.

Am fost plăcut surprins să aflu că una dintre întrebările 
predilecte era Ce carte/cărți, altele decât cele de specialita-
te au fost citite în ultimul an?, în funcție de răspuns și de 
cunoașterea în domeniu a examinatorilor, putând avea loc 
și o scurtă incursiune în subiect. Și la fel de surprins am 
fost când amicul mi-a reprodus răspunsul unui candidat 
M-am concentrat asupra examenului și nu am citit nimic 
altceva. - cu mențiunea că niciun membru al comisiei nu 
s-a înduioșat de asemenea abnegație în ale cunoașterii 
dreptului, candidatul cu pricina fiind în cele din urmă 
respins (desigur, nu știu cât a contat în notare răspunsul 
la întrebarea cu pricina, dar îmi place să cred că a contat).

Judecata pe Pământ e o judecată a pământenilor făcută 
de către pământeni. Iar a judeca, înainte de a aplica un 
text de lege, înseamnă a înțelege faptele și, nu de puține 
ori, a înțelege oamenii sau tipologii de oameni pe care nu 
i-ai întâlnit niciodată, reacțiile lor cu privire la împrejurări 
în care nu te-ai aflat niciodată. Sigur, tocmai am făcut in-
troducerea pentru tema eseului De ce ar trebui judecătorii 
să citească literatură. Și înainte de a avansa, îmi permit o 
licență statistică, câți judecători citesc în mod constant li-
teratură? Sigur, nu am făcut o cercetare științifică în aceas-
tă chestiune și cifrele pe care le voi avansa sunt departe de 

AR TREBUI UN 
JUDECĂTOR SĂ CITEASCĂ 
LITERATURĂ?

Cred că judecătorii care citesc literatură sunt mai bine înarmați pentru a soluționa conflictele ajunse judiciare. Nu 
cred că simțul etic și moralitatea sunt transmise genetic și că soluționarea conflictelor este simplă dacă cunoști și 

înțelegi legea.

Marius Galan
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a fi sigure, dar aș spune că e cam la fel ca într-o clasă de 
liceu. Câte ceva citesc toți, unii se opresc definitiv cel mai 
târziu după facultate, alții citesc sporadic și, cei mai puțini, 
citesc aproape pasional toată viată. Dintre judecătorii 
pe care îi cunosc personal, aș spune că o cincime citesc 
constant literatură (cincime în care sexul slab este mai de-
grabă puternic), dar trebuie să fac o remarcă importantă, 
aceea că nu ajung să-i cunosc prea bine pe cei care nu 
sunt interesați decât de profesie.

CĂRȚILE NU SUNT ÎNTOTDEAUNA 
PRIETENOASE. 

Unele au născut sau au hrănit ideologii dezastruoase 
pentru umanitate, altele au născut criminali, sunt cărți care 
au trimis oameni spre sinucidere. Cărțile vorbesc despre 
gânduri și experiențe comune multor oameni dar și despre 
trăiri individuale, uneori de neînțeles. Și în felul acesta îți 
fac cunoștință cu lumi a căror existență o ignori sau o 
bănuiești, o accepți sau o refuzi, lumi din care poți însă să 
cerni o cunoaștere/ să intuiești nuanțe care nu ți-ar fi fost 
accesibile nicicum altfel. 

Pășind în concret, aș observa că ceea ce pentru un jude-
cător este o obligație profesională, aceea de a fi rezervat, 
are puterea de a afecta cunoașterea directă a unor aspecte 
de viață pe care va fi ulterior chemat să le judece. La fel și 
respectul datorat profesiei și persoanei pe care judecătorul 
o reprezintă acționează în sensul că magistratul va fi pus 
mult mai rar în situația de a fi bruscat în interacțiunile sale 
cu autoritățile. Judecătorul are o viață publică rezervată. El 
este sau trebuie să fie văzut ca un exemplu de calm, echi-
libru și moderație. Dar trebuie, de cele mai multe ori, să 
judece tocmai ceea ce constituie excepții de la asemenea 
comportamente. În materie de familie (unde lucrurile sunt 
cele mai sensibile și beligeranții foarte încinși), în materie 
de violență fizică, în raporturile particularilor cu adminis-
trația, în dispute comerciale sau politice. Și lucrul acesta 
poate fi compensat de privirea largă pe care ți-o oferă lite-
ratura, locul în care întâmplări din viața reală, povestite cu 
har și/sau haz inventariază sute de reacții diferite în împre-
jurări similare, surprinde poziționarea participanților față 
de diverse repere (persoane, prejudecăți, priorități, spațiu, 
timp) și a spectatorilor (rude, prieteni, străini implicați 
întâmplător) față de fapte sau povești născute de fapte.

La limită cu respectarea obligației de rezervă, mai merg 
uneori la magazinul din sat (care servește bere și băuturi 
alcoolice la pahar, probabil fără autorizație), cumpăr o 
chestie de care am uitat când am plecat din urbe (dacă vă 
mai amintiți, locuiesc într-o zonă rezidențială - satul Liteni, 
într-o reședință cu piscină, 12 camere, din care 7 de luat 
vederi, cu arbori seculari care împlinesc curând un dece-

niu) și, dacă văd pe cineva cunoscut, beau o bere, două, 
trei și ascult sau particip la discuții. La cârciuma din sat e 
mai ofertant să asculți. Nu cred că vă surprinde să aflați 
cât de mare și nuanțat este cercul mincinoșilor, raportat 
la audiența de moment. În funcție de simpatiile politice și 
de persoanele aflate la masă în același timp, discursul este 
atât de diferit, încât la ora plecării (spre miezul nopții) nu 
mai știam care ține cu primarul, care are nevoie de primar, 
care vrea să fie primar, nu mai știam nici dacă primarul 
există sau e doar un concept pentru bunul mers al afacerii 
cu magazinul (e posibil totuși să fi fost de la bere). Dar 
recunosc că nimic din ce era acolo nu m-a surprins. Pentru 
că se vorbea ca în Poiana lui Iocan și personajele care po-
pulau locul erau comparabile. Așa că aș fi putut de fapt să 
recitesc fragmentul. Sigur ar fi durat mai puțin și nu m-ar 
fi durut capul.

LITERATURA ÎNSEAMNĂ BUCURIE ȘI 
BOGĂȚIE. 

Și chiar dacă sedus de cuvinte, ca acelea ale lui Borges, 
îmi imaginez paradisul ca pe o bibliotecă, sau ale lui Amos 
Oz, când eram mic am crezut că sunt o carte, acord uneori 
prea multă considerație literaturii ca instrument de forma-
re a unui om, chiar dacă nu pot fi socotit obiectiv când vor-
besc de importanța literaturii în viața unei persoane, dat 
fiind că m-am declarat sau am fost declarat un pasionat 
cititor (măgulitoare prezentare făcut de redacția ALECART 
în paginile revistei), recunosc că nu înțeleg cum se poate 
trăi frumos, cum se poate imagina lumea în afară literaturii 
(a muzicii, a picturii, a artelor în general). 

Mama mea este confecționeră, tatăl meu este electrici-
an, așa prezentam ocupațiile părinților când, pe vremuri, 
la sfârșitul catalogului, învățătoarea și mai apoi diriginții 
notau profesiunea acestora. Și chiar dacă nu am găsit 
în biblioteca lor, care număra poate două sute de cărți, 
marile scrieri ale literaturii, îmi amintesc că la mine acasă 
se citea. Și îmi amintesc că replica lor când voiam să plec 
undeva, să ies la joacă, când le spuneam că mă plictisesc 
acasă, era ia și citește o carte. Și am citit și am descoperit 
că lumea e complicată și că viața e generoasă chiar când 
totul pare inutil, meschin, mărunt. Ultima mea dragoste 
(vă întrebați deja ce legătură are asta cu titlul eseului) 
s-a născut tot în jurul cărților (ca de altfel și majoritatea 
celorlalte). Un coleg de al meu, nu mare cititor, vede în 
biblioteca mea scrierea lui Pessoa, Cartea neliniștirii și îmi 
spune că e amuzant, dar cu câteva zile înainte o văzuse pe 
A., o colegă de a noastră (astăzi, partenera mea de viață și 
mama celui de-al doilea copil al meu) cu un vraf de cărți 
în mână chinuindu-se să deschidă ușa la birou. Cărțile au 
căzut și el a zărit între ele volumul de care vorbeam. Am 
vizualizat imaginea instantaneu și o mare parte din ce a 
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urmat se află în paranteza tocmai închisă. Iar marți (astăzi 
este duminică), am să gătesc rață cu portocale cu bunul 
meu amic Achiles, cea mai miraculoasă întâlnire în materie 
literară cu un bărbat (Achiles este avocat și a fost multă 
vreme profesor de drept roman). Împreună cu A. sunt doi 
mari experți în viețile Cezarilor, lume în care, ca un copil 
ce învață primele cuvinte, am pășit de puțină vreme și eu.

Caracterizându-mă un oarecare (ha!) simț al dreptății, 
trebuie să adaug că alți doi prieteni ai mei, cu care am 
discuții spumoase și uneori adânci, nu au aproape nicio 
legătură cu literatura (scrisesem inițial realitatea). Unul e 
judecător și alpinist amator, celălalt avocat și partenerul 
meu la vopsit gardul (l-am făcut ca Tom Sawyer pe priete-
nii lui - dacă trece un an și nu îl chem, mă întreabă: cume-
tre, când vopsim gardul?) și avem seri de mare respirație 
intelectuală (se poate să ni se pară, dat fiind că toți avem 
o relație specială cu vinul bun). Fără glumă de data asta, 
am fost surprins de remarci vădind o înțelegere a lumii, 
a relațiilor de viață, a motivelor ce stau în spatele unor 
comportamente bizare care mie mi se părea că nu pot 
veni decât din prietenia cu marea literatură a lumii (și cu 
vinul, se înțelege). Se pare că se poate și altfel. 

CRED FĂRĂ REZERVE CĂ OAMENII 
EDUCAȚI SUNT MAI BUNI.

Cred că judecătorii care citesc literatură sunt mai bine 
înarmați pentru a soluționa conflictele ajunse judiciare. Nu 
cred că simțul etic și moralitatea sunt transmise genetic 
și că soluționarea conflictelor este simplă dacă cunoști 
și înțelegi legea. Cred că obligația a fi rezervat impusă 
magistratului și care îi limitează cunoașterea directă 
poate fi compensată cu alergarea minții pe câmpiile mai 
fecunde ale literaturii. Vi-l amintiți pe Gavin Stevens? E 
judecătorul, procurorul și avocatul meu preferat. Ca și 
părintele lui spiritual, singurul stăpân și proprietar al în-
tregii Yoknapatawpha, unde, evident, apa curge alene pe 
câmpia întinsă.

Prietena mea spune că am ratat tema eseului, dar că îi 
place divagația. Și că dacă tot am ajuns la asta, ar fi fost 
mai potrivit să vorbesc despre celelalte îndrăgostiri ale 
mele și nu de cea în care (afirm că) mă aflu (va amintiți 
poate că am scris undeva că, în cărți, un scriitor ar trebui 
să facă abstracție de starea lui civilă). Cu acordul redacției, 
mă gândesc ca spațiul pe care îl primesc în revistă să fie 
data viitoare al ei. Fiind conștient că s-ar putea să-mi frâng 
definitiv zborul pretins literar.

Maximilian Lupu

Marius Galan este 
judecător la Curtea de 
Apel Suceava. Este un 
cititor pasionat. Deci: 
justiție și literatură.
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Cu două secole în urmă, o proză scurtă semnată de 
George Eliot era citită de filosoful George Lewes 
unor prieteni apropiați. George Henry Lewes era so-

țul lui George Eliot și asta se întâmpla în plină epocă victo-
riană, deci nu putem asuma existența vreunei proto-forme 
de eliberare sexuală care să le permită celor doi Georgi să 
își trăiască iubirea la lumină. Adevărul e că George Eliot era 
Mary Ann Evans, o scriitoare inteligentă și talentată care își 
făcuse o operație de schimbare de sex literar și devenise, 
protejată de un criptonim masculin, un scriitor britanic 
destul de în vogă în epocă: George Eliot. Lewes își rugase 
invitații, cu marea voluptate a complicității în plictis, să 
ghicească câte ceva despre cel/cea care a scris proză; am 
spune noi acum - date socio-demografice - inclusiv sexul. 
E ușor de imaginat că în mica gașcă au curs discuții vii, 
s-au clonat cadre, unele pline de umor British, iar proiecți-
ile au moșit tot soiul de scenarii. Cel mai probabil, autorul 
era un om educat, probabil pastor, în mod cert căsătorit 
și absolut sigur tată. Doar că la întâlnirea excentrică era 
și Charles Dickens. Bănuiala mea jubilatoare mă face să 
îmi imaginez momentul exact așa: Dickens, scufundat 
într-un fotoliu din salonul care miroase a ceaiuri de fructe 
și mobilă grea, în chihlimbarul unei după-amieze londo-
neze, se trezește în mijlocul unor conversații post-lectură 
virtual infinite, să spună că proza poate fi scrisă, totuși, de 
o femeie. Evident, Dickens devine și el un pretext savuros 
de nostimadă, iar discuția se închide. Mary Ann Evans 
continuă să scrie folosind pseudonimul George Eliot, spre 

dezolarea contemporană a feministelor de la catedrele de 
literatură din marile școli ale lumii. 

Niciodată Mary nu a spus, într-o versiune flaubertiană, 
George Eliot c’est moi!, dar a creat personaje feminine 
puternice, pasionate și pasionale. Libere, iar asta e proba-
bil bungee-jumping-ul unui mare scriitor: să își elibereze 
personajele de corzi și, în spiritul epocii, de corsete pentru 
a le lăsa libere în lume. Or pentru asta, lui Mary i se poate 
ierta chiar și cea mai curajoasă formă de lașitate: aceea de 
a se da drept George în scris.

E Eliot scriitoare sau scriitor? Contează mai mult decât 
am suspecta câtă vreme a vorbi despre literatura feminină 
și literatura masculină ascunde încă, de foarte multe ori, 
într-o latență patriarhală, un reflex de ierarhizare. Sau, cel 
puțin un antagonism instinctiv. La fel ca sintagmele: marea 
și mica literatură. Într-o istorie ce a avut drept constantă 
o formă de minorat intelectual pe care femeile au fost 
obligate să o internalizeze, nu e de mirare că încă trebuie 
să luptăm cu reflexele de acest tip. Literatura nu are sex și 
aș avea curajul să port asta pe un tricou inscripționat dacă 
nu ar fi piața publică plină de oameni care își poartă cele 
mai intime și scandaloase gânduri pe haine. La rigoare 
supra-morfologică, literatura e de gen feminin, ca sub-
stantivul, dar poate că e o precizare lipsită de considerație. 
Față de literatură, evident. 

LITERATURA ȘI A FI LA 
FEMININ ÎN INTERIORUL EI

Schimbarea de sex în scris

Roxana Dumitrache
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METAFORA MATERNITĂȚII ÎN SCRIS

Perfecțiunea-i cumplită/ nu poate avea copii (Sylvia 
Plath)

Nu știu dacă de la Sylvia Plath a început totul, dar scri-
itoarele folosesc des metafora maternității. Poemele sunt 
copii, lucrul la roman seamănă cu o perioadă de travaliu, 
prozele primesc, într-o preștiință maternă, calificări Abgar, 
terminarea unui roman e urmat de o depresie post-par-
tum, operele neterminate sunt, cum le numea chiar Plath 
copii nenăscuți. Scrisul, ca nașterea, e însoțit de un harem 
de spaime. Mama-scriitoare există chiar și în scriitoarele 
care nasc (doar) literatură. Dar niciodată, sau poate nu știu 
eu, caz în care relativizăm niciodată-ul, un scriitor nu s-a 
raportat patern la scrisul lui. Și nu, nu e o scădere, nu e 

nici insuficiență și nici vreun mare merit, e un fapt și atât. 
Cum ar fi să ni-l imaginam pe Hemingway, în schimbul lui 
epistolar cu Fitzgerald să-i fi scris acestuia: Dragă Scott, azi 
am devenit pentru a treia oara tată. Am terminat lucrul la 
Bătrânul și marea.

Nu aș avea de unde să știu dacă paternitatea e o ex-
periență egal literaturizabilă cu maternitatea sau dacă 
sexul autorului e determinant în raportarea emoțională a 
acestuia la propriul text. Poate că în fiecare scriitor zace un 
Pater al textului: uneori tandru și grijuliu, care își pilotează 
personajele prin reglaje fine, într-o co-ghidare echitabilă 
autor-text, iar alteori un pater despotic și histrionic în 
nasul căruia până și textului i-ar veni cheful să-i trânteas-
că ușa. Ori poate că fiecare scriitor se simte, totuși, ca o 
mamă pentru textul lui, dar îi e teamă să admită clar și 

Dragoș Pătrașcu
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distinct asta tocmai pentru a nu uzurpa un rol de gen sau 
a fi emasculat și ironizat de colegii din curtea școlii. 

O CAMERĂ SEPARATĂ

În eseul O camera separată, Virginia Woolf susține că o 
femeie nu ar fi avut cum să scrie piesele lui Shakespeare. 
Ea creează un personaj imaginar, sora lui William, Judith, și 
lansează o serie de asumpții: Judith e la fel de talentată ca 
fratele ei, doar că ea nu are luxul de a scrie pentru că ziua 
ei se consumă în toate îndatoririle prescrise de rolul de 
gen: e mamă, soție, se pierde în tot soiul de treburi casnice 
cronofage, iar în viața ei nu mai găsește pur și simplu timp 
pentru scris. În fiecare femeie care scrie, notează Virginia 
Woolf, trăiește sora lui Shakespeare. Această soră e reală, 
doar că nu a scris, însă trăiește în domniile voastre, în mine 
și în multe alte femei care nu sunt cu noi în seara aceasta - 
scrie Woolf. Iar pasajul acesta ar trebui, cred eu, tatuat pe 
fațadele școlilor, liceelor, facultăților de litere, bibliotecilor 
și repetat până la monomanie celor care, în mirare meta-
fizică, încă nu îți pot explica de ce femeile nu au scris la fel 
de mult (sau bine ?!) ca bărbații. Bine, acestora le putem 
răspunde și cu date statistice care ilustrează simplu gradul 
de analfabetism întins pe secole printre femei într-o lume 
guvernată de bărbați. Pentru că, nu-i așa, pentru a scrie 
literatură trebuie să știi, totuși, să scrii .

Conceptul de cameră separată (în original A Room 
of One's Own ) se cere nuanțat. Deși iubesc traducerea 
lui  Radu Paraschivescu, mi se pare mai potrivit titlul: « o 
cameră doar a ta » pentru că « separat » indică nu doar 
recluziune, cât și segregare. Or dorința lui Woolf era să 
aibă o cameră doar pentru ea și 500 de lire pentru a putea 
supraviețui și scrie, nu un exit din lume. Deși se pare ca 
i-au reușit amândouă.

BULINA ROȘIE DIN LITERATURĂ: 
MISOGINIA

Multă vreme am crezut că misoginia e un soi de bulină 
roșie. Și că bulina roșie e sfârșitul literaturii pentru mine. 
Sau cutremurul literaturii, ca să fiu precisă. Așa cum e 
cazul clădirilor cu risc seismic pe care tronează solemn 
bulinele roșii menite să te avertizeze dacă intri cu sufletul 
pe jumătate mic și respirația în sacade sau, dimpotrivă, cu 
aerul că niciun cutremur nu se poate întâmpla chiar dacă 
toți fluturii lumii ar bate din aripi simultan, exista, pentru 
mine, o bulină roșie și în cazul literaturii. Bulina roșie era 
misoginia. Care căpăta, în splendida mea naivitate livrescă 
foarte multe forme dincolo de cele manifeste: de la scriitori 
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care și-au fragilizat partenerele de viață (Sofia Andreeva, 
soția lui Tolstoi, ținea în ordine notițele de la Război și pace 
și avea grijă să nu cumva să fie cicălit în timp ce era ceea 
ce noi am numi acum un soț abuziv), la scriitori care și-au 
înnebunit soția și, spune ea, plagiat-o din când în când 
(Fitzgerald se inspira destul de consistent din paginile de 
jurnal ale Zeldei, notează ea) la scriitori care, ziceam eu, și-
au tratat nedrept personajele feminine esențializându-le, 
construindu-le albe, insipide, structural stupide, odioase 
pe alocuri (iar aici lista e într-adevăr foarte lungă) sau la 
scriitori contemporani care au anunțat în interviuri și-n pa-
gini de jurnal că femeile au doar niște rolișoare în literatură 
și cetate și nu sunt în stare să facă literatură ca un bărbat. 
Exercițiul de epurare literară m-a costat emoțional destul 
de mult pentru că, oricât de scandalos ar suna, rămâneam 
fără o mare parte dintre scriitorii pe care îi citeam cu poftă 
în adolescență și cu admirație matură mai târziu. 

Îmi transformase scriitorii preferați din good guys în 
bad guys, ca în western-uri. A durat ceva vreme până să 
renunț la bulina roșie și s-a întâmplat altfel decât mi-aș 
fi imaginat. Într-un fel, nici măcar nu știu dacă e bine să 
povestesc episodul pentru că are un haz trist. Pe scurt, 
la Centrul de studii de gen din cadrul facultății mele se 
purtau tot soiul de dezbateri pe teme feministe și trans-fe-
ministe. La una dintre ele, după ce mă plânsesem că prima 
bursă din scris a Sylviei Plath nu a fost o bursă pentru scris, 
ci una pentru a angaja o dădacă copiilor ei tocmai ca ea să 
poată avea spațiu și timp să scrie, am ajuns să dezbatem 
serios, cu morgă intelectuală, dacă putem considera că 
Minnie Mouse e victima violenței domestice a lui Mickey 
Mouse. Vorbim de personajele lui Walt Disney. Și atunci, 
abia atunci, am realizat că misoginia e bulina roșie care 
îmi poluează lectura. Și, cu tot feminismul meu educat și 
auto-educat, mi-am dat seama că mă transformasem în 
cititoarea pe care în mod normal aș detesta-o. Bine că mi-a 
trecut între timp, deși încă mă surprind în vis numărând 
misoginii marii literaturi. Și îmi ia ceva timp număratul lor. 
Dar asta doar pentru că am un somn sensibil, se înțelege. 

Roxana Dumitrache a absolvit London School of Economics and 
Political Science și Facultatea de Științe Politice din cadrul SNSPA, 
ca șefă de promoție. În prezent, este coordonator de programe la 
Direcția Relații Internaționale din cadrul Institutului Cultural Român.
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Ce eram înainte să 
vrem să fim

Mutând atenția de la educația dobândită în școală și 
apoi la universitate, mă voi îndrepta spre un capitol 
care este prea puțin discutat, și anume educația 

preșcolara, adică tocmai cei 7 ani de acasă, cum se exprimau 
bunicii și părinții mei, sintagmă care astăzi are un cu totul 
alt înțeles (și sens). Aș vrea să facem cu toții un exercițiu de 
voință și să uităm ceea ce știm sau credem că știm despre 
acest subiect. Uneori aceasta este cea mai prețioasă tehnică 
de a învăța cu adevărat ceva.

DIFERENȚA DINTRE ADULT ȘI COPIL ESTE UNA DE 
PERSPECTIVĂ.

Cum arată lumea prin ochii unui copil? O viață nouă, o 
minte și un spirit de observație complet imparțiale în fața 
unei realități copleșitoare prin bogăție și diversitate, însă 
nicidecum intimidante. Copilul nu este complet dezvoltat 
emoțional până la o anumită vârsta (aici teoriile diferă), 

Raluca Anisie

Plecând de la prea frecventa întrebare: Ce vrei să te faci când ai 
să fii mare? propun să petrecem cu toții un moment în care să 
ne amintim ce eram înainte de a fi interogați în legătură cu ce 
vrem să fim. 

Î N Ă U N T R U
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Maximilian Lupu

astfel el vede numai ceea ce este, adică realitatea obiec-
tivă. Toate energiile sale se dedică unei curiozități și unei 
concentrări pe care prea puțin le mai păstrează în viața de 
adult. Obiectul atenției nu este un obstacol, nici o proble-
mă singulară și acțiunea nu are niciun obiectiv punctual, 
nicio dorință de soluționare, ci este cel mai firesc mod de 
existență, pur contemplativ. Diferența dintre adult și copil 
este una de perspectivă. Perspectivele nu sunt superioare 
una alteia, ci sunt doar diferite, fiecare înfățișând un alt 
unghi al aceleiași realități. Cu cât o persoană poate înțele-
ge mai multe puncte de vedere, cu atât realitatea acesteia 
devine mai completă. Nouă, adulților, ne e foarte greu 
să ieșim din tiparele gândirii proprii care ori s-au dovedit 
practice și roditoare - și atunci le considerăm benefice - ori 
nici nu au fost conștientizate. De cele mai multe ori, ajun-
gem să oferim copilului ce credem că ne-am dori în locul 
lui - jucării, desene animate, un scrânciob sau un tobogan, 
înghețate – practic, nostalgia copilăriei noastre. Copilul nu 
are o alegere, el absoarbe tot ce i se dă și, cu timpul, nevo-
ile lui vor gravita în jurul a ceea ce i-a fost oferit, universul 
lui punându-și încet-încet bazele pe lucrurile care i-au fost 
selectate și dăruite de părinți. Copilul nu discerne dorințe-
le proprii și nu pentru că nu e capabil de discernământ. La 
vârsta aceea totul e experimental: el nu judecă după niște 
tipare, nu anticipează, nu presupune. Când elimini aceste 
scurtături mentale, procesul devine lent. Cu cât i se dau 
mai puține lucruri de-a gata, cu atât are mai mult timp să 
își creeze propriul discernământ. Din păcate, astăzi nu mai 
avem răbdare și nici timp să parcurgem împreună cu copiii 
noștri acest timp și, de cele mai multe ori, facem lucrurile 
într-o manieră eficientă, care funcționează pentru noi și nu 
neapărat pentru ei. 

CEL MAI GREU E SĂ NU ÎNVEȚI PE CINEVA CEVA ȘI 
TOCMAI ASTA TREBUIE SĂ FACI CU COPIII. 

Ei nu știu ce înseamnă plictiseala sau a sta degeaba - 
nu dacă sunt crescuți într-un mod menit să le dezvolte 
spiritul de observație independent și creativitatea. Singura 
noastră responsabilitate e să ne asigurăm că se află într-un 
mediu stimulant. Ce vede copilul într-o jucărie și cât va 
fi captată atenția lui de acest obiect? Cât efort va impli-
ca deslușirea/ asimilarea lui și, în final care e rostul unui 
asemenea obiect? La vârsta acea fiecare lucru înseamnă 
ceva și devine o parte caracteristică a lumii noi în care ne-
am născut. Totul se construiește și începe să capete sens, 
cărămizile fundamentale ale logicii sunt clădite acum, 
primele sentimente asupra naturii vieții iau formă. Totul e 
de o importanță cosmică, pentru că atenția și puterea de 
absorbție ale copilului sunt cosmice. 
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De la o jucărie copilul poate să învețe o culoare, un 
sunet, o textură, o formă, interacțiunea mediului cu acea 
formă și modul lui de a interacționa cu forma respectivă. 
Când copilul o prinde în mână, el atinge materializarea 
gândurilor creatorului, intrând în directă legătura cu acea 
energie creatoare. Fiecare lucru fizic creat de om sau 
natural are drept corespondent un concept. Copilul vede 
obiectul fizic, dar, de fapt, ceea ce contează e că el începe 
să deslușească conceptul. Rapiditatea ori calitatea gându-
rilor creatorului unui ursuleț de pluș sau al unei mingi e 
limitată. Conceptul unui ursuleț de pluș este foarte sterp, 
existența lui este pur estetică, el este drăguț - o existență 
punctuală, fără evoluție, total non-internațională, complet 
statică și izolată, complet nonsenzică într-un plan existen-
țial. Conceptul unei mingi este o idee mai complex, cu o 
reacțiune mai amplă la impulsurile copilului și întrebuin-
țări mai variate. Dar, în final, este tot materializarea unui 
concept arid, neproductiv. Același lucru este valabil pentru 
majoritatea jucăriilor, filmelor și obiectelor destinate copii-
lor astăzi. Lumea celor mici începe să ia forme fără sens, iar 
copilul își va concentra atenția spre a desluși ceva, până va 
renunța, va accepta absurditatea ca pe o parte din viață, va 
deveni un pic mai leneș și, treptat, un pic mai dezinteresat 
de ce îi iese în cale. Curiozitatea și libertatea mentală se 
vor estompa, va începe să clădească ziduri și să traseze 
limite ca să se protejeze de tentaculele amenințătoare ale 
unei existențe absurde. Din fericire, avem și alte resurse la 
dispoziție. 

TOT CE APARȚINE LUMII NATURALE REPREZINTĂ 
MATERIALIZAREA UNUI CONCEPT DE O BOGĂȚIE 
ȘI O COMPLEXITATE DE NECONCEPUT PENTRU 
MINTEA UMANĂ. 

Procesele naturale, fenomenele naturii, existența vieții 
pe pământ, a unui ecosistem ce se hrănește și se perpe-
tuează singur și legăturile complexe dintre elementele 
care îl formează sunt încă de nedeslușit pentru umanitate. 
Natura nu conține nimic derizoriu sau fără sens, consecin-
ță a unei evoluții selective. Singura modalitate a omului 
de a desluși lumea naturală este de a-i separa elementele 
și de a le conceptualiza treptat. Absolut tot ce s-a putut 
conceptualiza într-o anumită măsură din natură a fost o 
descoperire istorică (de la telescopul care copiază princi-
piile ochiului până la câmpul magnetic, la cel electric, la 
natura luminii etc.). Însă omul nu a putut conceptualiza 
până la capăt niciun element din natură. 

Natura e ca un organism, un ecosistem care se poate 
conceptualiza doar dacă ai o imagine amplă asupra aces-
tuia. Logica omului tinde să disece, iar disecând se va înțe-

lege doar sensul limitat al elementului într-un microcosm, 
dar nu se poate consolida natura existenței lui.

Fiind expus unei asemenea imensități conceptuale, 
unei asemenea resurse inepuizabile, copilul va fi mereu 
stimulat, antrenându-și logica și imaginația neîntrerupt. 
Nu va cunoaște plictiseala, nu se va izbi de non-sens și 
astfel nu va dezvolta resentimente față de lume și față de 
sine. Potențialul lui va fi înzecit pentru că va fi liber să vadă 
și mereu neobosit să descopere. Majoritatea oamenilor 
fac, la un moment dat, un pact cu ignoranța lor: acceptă 
incapacitatea proprie de a înțelege și de a-și satisface curi-
ozitățile existențiale impetuoase până atunci. Acceptă să-
și limiteze realitatea la ceea ce cunosc, la ceea ce pot con-
trola, la ceea ce pot înțelege pentru că nu și-au dezvoltat 
o abordare potrivită și au suferit înfrângerea non-sensului 
care, din punct de vedere emoțional, i-a făcut să se simtă 
dezarmați și neajutorați. Dacă nu ai arma, nu poți lupta, iar 
mintea este singura armă și unealtă care ne e dată, chiar 
dacă nu e una ușor de folosit. Cel mai important este ca 
cel mic să învețe să o folosească. Dar asta nu o va asimila 
de la noi, pentru că nu este vorba despre un transfer de 
informație, ci despre experiența de a desluși, de a înțelege 
și de a alege de unul singur. Frustrarea și neglijența ado-
lescentului vin din dificultatea de a vedea valoarea în ceea 
ce i-a fost oferit. 

Noi programe educaționale alternative au început să 
ia formă ca reacție la consumerismul excesiv în care sunt 
crescuți copiii. Nu este vorba despre un refuz al lumii 
moderne, adică despre un regres la vechiul mod de viață. 
Acum este la îndemână o selecție conștientă, umanitatea 
având posibilitatea să aleagă și să creeze o realitate con-
ductivă pentru o evoluție spirituală și mentală.

EXPERIMENTE EDUCAȚIONALE EUROPENE 

În multe țări precum Danemarca, Suedia, Austria, 
Germania și Elveția a început să apară conceptul de gră-
diniță în pădure. În Elveția este vorba despre un program 
de doi ani în care copii între 3 și 5 ani merg în fiecare zi 
în pădure, 5 zile pe săptămâna, 7 ore pe zi. Nu contează 
condițiile meteo, pur și simplu nu există excepție: fiecare 
zi în pădure. Acolo copiii nu învață să citească, să numere 
sau să scrie, ci doar se joacă, de capul lor de cele mai multe 
ori. Se urcă în copaci, se joacă în râu, învață să facă focul, 
să cioplească lemnul folosind cuțitul etc. Nu sunt menajați 
de eventuale pericole. Având acces la o lume conceptual 
superioară, acești copii își alimentează curiozitatea și mo-
tivația de a învață, de a descoperi, dobândind încredere și 
îndemânare. Își descoperă corpul, limitele fizice și capătă 
mai mult control asupra mediului înconjurător, ceea ce 
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devine o importantă sursă de curaj și de stabilitate, oferin-
du-le un sentiment de înrădăcinare. 

Aproape toate legile din prezent descurajează grădini-
țele să aibă un spațiu de joacă afară, perfect natural, adică 
neamenajat, sălbatic. Copiii însă nu au nevoie doar de un 
loc de joacă betonat, ci, mai mult decât orice, să înțeleagă 
natura lumii noastre. Nu dezvoltarea gândirii aduce cu sine 
înțelegerea, ci înțelegerea subtilă dezvoltată experimental 
aduce cu ea o gândire și o logica sănătoasă, o percepție 
fină și o intuiție alertă. 

Trăind într-o lume care oferă alegeri, avem datoria de a 
deveni responsabili. Puține generații înaintea noastră au 

avut șansa reală de a alege, de a avea acces la informa-
ții și la mijloace. Tehnologia, confortul și tot ce ne oferă 
azi lumea modernă sunt doar instrumente și nu țeluri în 
sine. Oportunitatea deschisă este aceea de a ne dezvolta 
conștiința spre a transgresa acțiunea compulsivă, însușin-
du-ne alegerile și influența acestora asupra noastră, a ce-
lorlalți și a mediului înconjurător. Până atunci suntem doar 
manifestarea întretăierii destinelor umane, trăind învăluiți 
în promisiunea unei individualități încă neasumate.

Raluca Anisie a absolvit Colegiul Național Iași cu media 10.00 la bacalaure-
at, Universitatea din Sheffield cu First Class Distinction. Anul trecut, a finalizat 
masterul la celebra universitate École Polytechnique Fédérale de Lausanne, iar, 
în prezent, Raluca lucrează la o companie din Zurich, Elveția. 

the color out of space, Maximilian Lupu
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M-au tot ros diverse sentimente până în ziua cu 
roba - în principal ușurarea că am supraviețuit 
licenței, iar pe fundal ceva ce aș numi nostalgie. 

N-am avut momentul clasic Și acum ce fac?. Oferta de 
masterat era pe masă din decembrie, la fel și jobul de 
vară. Poate tocmai pentru că știam că peste fix 3 luni mă 
pornesc din nou cu examene, cursuri și licență n-am simțit 
absolvirea ca pe un final. 

Și totuși ceva mirosea diferit. A fost simplu până în 
momentul acesta – am mers încolonați doi câte doi, unii 
în spatele altora, aceiași pași de parcurs, aceleași diplome 
de obținut. Generală, liceu, facultate – traseu clar, linear, 
cu prag impus și nu întotdeauna asumat. Bun, și acum 
c-am ieșit? Nu-ți mai spune nimeni ce să faci, după ce 
să alergi, care-i următorul cerc prin care trebuie să sari. 
Aici apare libertatea totală, aia ușor înfricoșătoare în care 
toate drumurile duc undeva, dar unde doamne iartă-mă 
vrei să mergi? Ce fel de adult vrei să fii după ce ai adunat 
pe o listă toți oameni de care ți-a plăcut și pe cei la fel cu 
care nu vrei să ajungi. Întrebări multe, răspunsuri puține. 
Am făcut de curând la o școală de vară niște exerciții de 
proiecție – am fost întrebați Când vei muri, care e lucrul 
pe care vrei să și-l amintească oamenii despre tine?. În 
mintea mea ridic mâna sus – coach, ceva mai simplu și 
mai puțin morbid avem, că mă doare mintea? Și totuși, 
oamenii ăștia zic ceva – cam unde aș vrea să fiu în 10 ani 
– spre ce țintesc, ce vreau să construiesc? Pentru că e ușor 

de continuat așa de azi pe mâine fără gânduri proiectate 
în viitor, fără întrebări grele. Încă nu am răspunsurile, am 
doar câteva repere, multe drumuri deschise și încă un an 
de studenție. 

 PROSOAPE ȘI TIGĂI 

Absolvirea vine și cu aspecte practice. Ești salariat, om 
pe banii tăi - pe care decizi cum să-i aduni sau să-i îm-
prăștii. Mama pomenește și acum cu drag că din primul 
salariu și-a luat pick-up (care încă funcționează). Prietenul 
meu și-a luat prosoape noi, primul lui bun de om mare, 
iar colega mea de casă tigaie nouă. Alții discută despre 
achiziționat apartamente și despre pornit afaceri. Iar eu 
stau undeva - prinsă între o absolvire și o nouă intrare în 
școală. Asist ușor mirată la o domesticire (sau mai degra-
bă așezare la case) a prietenilor din jurul meu. Am primul 
coleg de clasă care se căsătorește în câteva zile, iar fosta 
mea colegă de generală va fi mamă din toamnă. Și parcă 
nu pot totuși să lucrez în conceptele astea noi, îi știu pe 
oamenii ăștia în alte haine și cu alte măști, iar jocul de-a 
scaunele muzicale accelerează prea repede. 

 DAR TE ÎNTORCI ACASĂ? 

Dacă ar fi să pun un refren ultimelor luni (în afară de 
Gaudeamus) ar fi eterna întrebare pusă pe un ton lungit 
Șiiii, te gândești să te întorci acasă? Ce să-i spui omului? 

În ziua absolvirii facultății m-a bântuit Gaudeamus. Aici nu se cântă la ceremonie, dar, după ce l-am cântat în 
robă de 30 de ori mărșăluind prin centrul orașului când am absolvit liceul, cred că ceva s-a scurtcircuitat la mine 
în creier. 

Despre sindromul post facultate

Diana Murguleţ
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Că nici nu mi-a trecut încă prin minte gândul, că mai am 
multe de făcut aici până să-mi pun problema. Să-i spui 
că ai mai auzit asta cam de 5 ori măcar, de pe la nea-
muri, prieteni și colegi de birou? Și cum repetiția e mama 
învățăturii, întrebarea asta ajunge în ultimă instanță să te 
sâcâie. Ajungi să te întrebi dacă ar trebui să te întrebi, iar 
de aici lucrurile devin mai confuze. Anglia e pe trei sferturi 
acasă și acasă e trei sferturi acasă, iar jumate din mine s-a 
pierdut undeva printre cutii și mutări și cuvinte noi. 

ABSOLVENT VLĂGUIT CAUT HOBBY

Deși nu pe de-a-ntregul absolventă, am rămas cu niște 
întrebări mari și late. Mi-am pierdut pe perioada licenței 
și a anului final toate hobby-urile. Le-am abandonat rând 
pe rând din ceea ce am numit vina tragică a dizertației – 
sentimentul permanent că ar trebui să lucrezi la lucrarea 
de licență. Acum, ieșită din tot stresul academic, mă întreb 
de ce să mă reapuc. Și unde vreau să ajung. 

REPARTIȚII ȘI PICK-UP

Mă gândesc totuși că ieșim în lume în vremuri tulburi 
– Trump redefinește adevărul cu fiecare ocazie, Putin bate 
la ușile Europei, Siria se prăbușește vărsând valuri de re-
fugiați pe malurile europene, față de care am rămas fără 
empatie pentru că tot la o lună un bezmetic ia la secerat 
pietoni prin capitale. Nu mai ridic aici problema curentelor 
antieuropene și a neonaziștilor. Dar nu suntem noi prima 
generație care iese de pe băncile școlii în vremuri tulburi. 
Ai mei au ieșit din facultate în vara lui ’89. Posturi au primit 

la repartiție – o listă lungă cu posturile din toată țara, iar 
repartiția se făcea prin teleconferință, în aceeași zi în toate 
centrele din țară. Repartiție pe merit (cei cu note mari aleg 
primii), dar cumva au totuși prioritate membrii de partid și 
cei căsătoriți (căci familia e celula de bază a sistemului). Ai 
mei au fost norocoși, dar profa mea de română povestește 
de o colegă care a fost plasată într-un sat pe care l-a găsit 
doar pe harta militară. Când a ajuns la locul cu pricina, 
ciobanul din sat a avertizat-o să nu umble singură noap-
tea, că pe doamna dinainte au mâncat-o lupii. Șase luni 
mai târziu după absolvirea alor mei a venit revoluția, cu 
schimbările ei de putere, instabilitate economică și socială. 

IARTĂ-MĂ DOAMNĂ, CĂ NU ȘTIU CE FAC!

Închei expozițiunea în roz pentru că absolvirea deschide 
un nou capitol, iar cu el vin noi greșeli și gafe demne de 
ținut minte. Cum maică-mea nu uită pick-up-ul, nici eu nu 
cred că voi uita cum în prima zi în noua echipă la birou, am 
răsturnat cafeaua managerei mele, dintr-o mișcare scurtă, 
fix pe telefonul ei. 

Diana Murguleț urmează un masterat la Imperial College London și a absolvit 
facultatea de informatică la University of Birmingham. Rătăcirile Dianei le găsiți și pe 
bisica.wordpress.com

grafică de Ilie Krasovschi

11
7



E într-o oarecare măsură dificil să realizăm că, pentru 
o persoană care trăiește pe cealaltă parte a planetei, 
ordinarul meu este extraordinarul ei și vice-versa.

De când am început facultatea, am învățat că a lua 
lucrurile pas cu pas, așa cum vin, fără să mă îngrijorez de 
implicațiile lor prea departe în viitor, poate conduce la 
rezultate uimitoare. Și am mai învățat că, din când în când, 
visele există ca să ne demonstreze că realitatea poate fi, 
măcar parțial, generată de către ele. Vara trecută, la sfârși-
tul primului an de studii, am început să caut internshipuri 
sau programe de cercetare la care aș putea aplica în anii 
viitori. Am salvat un link, despre un internship la University 
of Tokyo. În ianuarie anul acesta, cu câteva zile înainte de 
deadline, am deschis un document Word de pe laptop și 
am găsit linkul. Totodată, am decis să aplic. Am visat să fiu 
selectată, dar știam că programul era foarte competitiv. 
Când am primit emailul de selecție, la sfârșitul lui martie, 
am fost în extaz pentru mai mult de o săptămână și nu 
îmi venea să cred că voi merge într-adevăr în Japonia. Au 
selectat 21 de viitori participanți din 664 de aplicații.

Acum sunt înapoi, după șase săptămâni petrecute în 
Japonia și nenumărate amintiri făcute acolo. Așteptările 
pe care le-am avut când am aterizat pe insulă erau funda-
mentate pe definiția personală a exoticului, pe cum înțe-
lesesem Japonia și cultura ei din cărțile pe care le citisem 
– Povestea lui Genji, Yasunari Kawabata, Haruki Muarakami 
– sau ilustrațiile pe care le văzusem. Experiența mea a în-
deplinit unele dintre aceste așteptări, dar, pentru vasta lor 
majoritate, a alunecat pe lângă ele și le-a modificat radical. 
Am perceput-o ca pe o țară-puzzle, cu lucruri care m-au 
uimit, contrariat, exasperat, unde nu am avut suficient 

timp să asimilez toate aspectele unui stil de viață în Tokyo, 
dar unde mi-am observat împrejurimile din perspectiva 
de turist, de student în cercetare, de viitor om de știință, 
toate armonizate împreună. Și voi scrie un articol-puzzle, 
cu dorința minimă de a ordona abordarea mea față de 
Japonia, pentru că au fost șase săptămâni foarte intense 
și impresiile s-au înghesuit în mintea mea într-o manieră 
foarte dezorganizată.

Nu mai călătorisem niciodată atât de departe de casă, 
singură. Nu mai zburasem niciodată mai mult de patru ore 
la rând. Am ajuns în Tokyo epuizată, după șaisprezece ore 
de zbor și în jur de opt petrecute așteptând între zboruri, 
în București și Dubai. Când m-am văzut în camera mea, 
am deschis ușa și am pășit pe balcon, nu mi-a venit să 
cred că mă uitam la blocuri japoneze, la străzi japoneze și 
la pietoni japonezi, toate ghicite vag, fiindcă era 8 seara 
și deja foarte întuneric (Japonia nu trece la ora de vară). 
Am continuat să am sentimentul pășirii într-o lume fan-
tastică pentru primele trei săptămâni; totul părea normal 
la universitate, sau în metrou, sau în parcuri – până când 
realizam dintr-odată că mă aflam în Japonia, pentru prima 
oară în afara Europei, complet singură la 9000 de kilometri 
de România.

Primele zile petrecute în Tokyo mi-au oferit imaginea 
unică a cartierelor inundate seara în lumina neoanelor, cu 
zeci de reclame luminoase atârnate de clădirile înalte și 
mulțimi de oameni sfârșindu-și ziua de muncă și grăbin-
du-se înapoi acasă. E peisajul pe care îl asociez cu Tokyo 
de pe cărțile poștale, o colecție de efecte orbitoare insu-
flând viață expansivei metropole. L-am admirat în cartierul 
Ueno, apropiat de campusul University of Tokyo și toto-

Din România în Japonia
Călătorie prin caleidoscop 

Iulia Ştreangă

Încercarea de a găsi o definiție pentru cuvântul exotic este una subiectivă. Și asta se datorează rolului foarte 
important pe care suma de experiențe personale ale fiecăruia îl deține în acest proces; suntem definiți de 
experiențele zilnice cu care ne asociem viața, de continentul pe care petrecem mai mult de 300 de zile dintr-un 
an, de forma acoperișurilor pe care le vedem de la fereastră când suntem acasă.
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dată unul dintre locurile mele favorite din oraș. În timpul 
săptămânilor următoare, am descoperit frumosul parc 
Ueno-koen, cu Tokyo Kokuritsu Hakubutsukan (Muzeul 
Național Tokyo), cel mai mare muzeu din Japonia, afișând 
colecții reprezentând cultura japoneză, dar și alte culturi 
asiatice; Kokuritsu Seiyo Bijutsukan (Muzeul Național de 
Artă Occidentală), cu picturi de Monet și Cezanne prin-
tre mulți alții, a cărui clădire a fost proiectată de către Le 
Corbusier; Shinobazu-no-ike (lacul Shinobazu) și micul 
templu budist Benten-do creând un peisaj pitoresc, calm 
– întregul parc invitând la sustragerea, pentru puțin timp, 
de la trepidantul ritm al vieții din oraș.

Fiindcă atunci când fascinația începe treptat să se es-
tompeze, după câteva zile în Tokyo, e înlocuită de dorința 
de a încetini ritmul electrizant al acestui oraș. Cu o popu-
lație cât jumătate din cea a României, Tokyo este cel mai 
aglomerat loc în care am pășit vreodată. Este uriaș și plin 
de oameni. Trebuie să te îndepărtezi destul de mult de 
principalele cartiere ca să lași în urmă zgomotul și agitația 
lor constantă și să găsești într-un final un loc liniștit. Cred 
că asta m-a făcut să simt că Tokyo m-a obosit într-un 
grad pe care nu îl experimentasem înainte. Climaxul aglo-
merației din Tokyo e cartierul de cumpărături Shibuya și 
intersecția centrală. Nu există nicio modalitate prin care 
ai putea identifica magazinele în care ai vrea să intri, în 
timp ce un val de oameni se apropie din spatele tău, în-
conjurându-te, împingându-se în tine, și nicio posibilitate 
de a rezista apăsării, fiind nevoit să te miști odată cu el, 
încercând să evadezi forței lui târâtoare, căutând disperat 
un mod de a ieși din torent, sfârșind în oricare magazin 
se întâmplă să intri, fiindcă bineînțeles că nu ai avut timp 
să vezi indicatorul strălucitor cu numele său la al optulea 
sau al zecelea etaj. Și totul se repetă o dată în plus când 
ieși din acel magazin și înainte să realizezi ce se întâm-
plă ești din nou strivit printre sute de străini, traversând 
faimoasa intersecție Shibuya, apoi te regăsești în iconicul 
mall Shibuya 109, unul dintre reperele modei districtului 
și la intrarea fiecărui butic se află o vânzătoare țipând 
extrem de tare reducerile sezonului, ținând pancarte mari 
în mâini, strigând fără oprire ofertele pentru fiecare per-
soană care intră; apoi, când te deplasezi spre următorul 
butic, parte a aceluiași omniprezent flux de oameni, o 
altă vânzătoare la fel de plină de energie te întâmpină cu 
aceeași serie de urlete și începe să îți pulseze capul din 
cauza zgomotului și a căldurii și a aglomerației. A fost, 
fără îndoială, cea mai oribilă experiență de shopping prin 
care am trecut vreodată. Faimoasa Takeshita Dori, strada 
considerată apogeul modei adolescentine extreme japo-
neze și situată în apropierea districtului Shibuya, are exact 

foto: Iulia Ştreangă
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aceeași atmosferă, subliniată de cantități imense de haine 
exagerate, nonconformiste. 

Dar ca aproape orice în cultura japoneză, moda vine 
în extreme. Pe de o parte, există Shibuya, cu moda ei 
adolescentină înnebunitor de colorată, ieftină și ciudată. 
Pe de altă parte, cartierele scumpe Ginza și Marunouchi, 
bulevardul Omotesando (ultimul fiind foarte aproape de 
Takeshita Dori), aliniat cu branduri internaționale precum 
Chanel, Dior, Louis Vuitton. Contrastul dintre cele mai ele-
gante vitrine și cele dominate de articole kitsch este ului-
tor. Majoritatea populației este foarte elegant îmbrăcată. 
În timpul săptămânii, bărbați și femei se îndreaptă spre 
locurile de muncă în costume, indiferent de cât de cald 
este (și vara este de obicei înăbușitoare în Japonia, dato-
rită cantității mari de vapori de apă din atmosferă). Acest 
stil vestimentar dă impresia unei societăți formale, dar în 
același timp, sugerează uniformitate între angajați; femeile 
îmbrăcate în fuste negre până la genunchi și cămăși albe, 
simple; bărbați în costume întunecate; toți purtându-și 
servietele și grăbindu-se spre clădirile administrative în 
care lucrează. Fiecare zi a săptămânii începe în același 
mod, cu oameni îngrămădindu-se în stațiile de metrou, 
pe jumătate adormiți pe bănci în timpul lungilor călătorii 
subterane – mi-au dat impresia unei societăți epuizate, dar 
totodată foarte ordonate.

Datorită aglomerației extreme, disciplina e regula de 
aur; toată lumea stă la rând ca să urce în metrou și îi aș-
teaptă pe ceilalți să coboare; toți urcă scările pe partea 
dreaptă ca să îi lase pe ceilalți să coboare pe cea stângă. 
Singura excepție e lipsa benzilor pentru biciclete, care mie 
mi s-au părut o necesitate absolută. Japonezii sunt foarte 
politicoși cu străinii, dar în același timp, foarte timizi. Cred 
că asta se datorează lipsei de încredere față de ei înșiși 
când comunică în engleză, deși foarte puțini dintre ei 
vorbesc o limbă străină. Cea mai importantă barieră pe 
care un străin trebuie să o depășească în Japonia e limba; 
foarte puțini dintre cei pe care i-am cunoscut vorbesc 
engleza și deseori eram nevoită să folosesc semne sau să 
ghicesc sensul cuvintelor. Universitatea ne-a oferit un curs 
introductiv de limbă japoneză pentru o săptămână cu sco-
pul de a ne învăța câteva fraze de bază, necesare existenței 
noastre zilnice în oraș; îmi era frică să le folosesc atunci 
când interacționam cu localnicii ca să evit primirea unui 
răspuns într-o japoneză avansată, pe care mi-ar fi fost 
imposibil să o înțeleg. Multe cuvinte sunt preluate direct 
din engleză și e destul de ușor să le prinzi înțelesul (biiru 
= bere, koohii = cafea, ruumu-kii = cheia de la cameră). 
În timpul orelor mă întrebam deseori dacă acelea erau 
cu adevărat cuvinte în japoneză sau dacă profesoarele 

foto: Iulia Ştreangă
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încercau să le pronunțe în engleză. Orele erau de obicei 
amuzante, fiindcă japoneza e o limbă plină de exclamații, 
interjecții și intonații care câteodată mi se păreau un pic 
exagerate și lipsite de naturalețe. Dar este totodată com-
plet diferită de orice limbă pe care am încercat să o învăț 
până acum și nu am explorat-o suficient ca să o percep 
dincolo de aceste prime impresii. 

Am avut ocazia, în timpul șederii în Japonia, să trăiesc 
experiențe cu adevărat reprezentative, prin intermediul 
cărora am întrezărit spațiul cultural multifațetat al acestei 
țări. Vizita la Muzeul de Bonsai Shunkaen a fost organizată 
ca parte a programului de internship; am ales să particip 
la workshopurile de ikebana și kimono, iar toți participanții 
au asistat la o tradițională ceremonie a ceaiului. Una dintre 
cele mai fascinante și memorabile experiențe prin care am 
trecut în Japonia a fost purtarea kimonoului. Materialele 
sunt minunat decorate, procesul îmbrăcării este lung, 
simplul act al mersului în timpul purtării sale devine o 
neașteptată provocare, dar rezultatul m-a făcut să mă 
simt ca o prințesă orientală și m-a ajutat să realizez cât 
de dificil este, pentru o japoneză, să se îmbrace în tradiți-
onalul kimono în timpul verii. Cu toate acestea, kimonoul 
îmbogățește apariția feminină cu eleganță și, pentru mine, 
se potrivește perfect definiției exoticului. În timpul altei 
săptămâni, am asistat la o performanță Rakugo, o formă 
tradițională de povestire japoneză. Maestrul a fost Katsura 
Sunshine, un canadian, al doilea povestitor non-japonez 
din întreaga istorie de unsprezece secole a acestei forme 
de artă. Specificul ei se regăsește în caracterul amuzant 
al monologului povestitorului, care trebuie să își mențină 
poziția tipică (seiza) în timpul întregului spectacol și căruia 
nu i se permite să folosească nimic altceva ca recuzită, cu 
excepția unui evantai de hârtie (sensu) și a unei batiste 
(tenugui). Fiindcă reprezentația a fost organizată pentru 
străini, ea a inclus explicații ale istoriei Rakugo-ului și tot 
felul de mici detalii despre Japonia și populația ei. De 
pildă, am aflat că există mai mult de 50 de moduri de a 
mulțumi în japoneză și cu cât mai lungă e formularea, cu 
atât mai politicoasă devine.   

Am mers la karaoke într-o altă seară, cu un grup re-
strâns de interni. E o activitate foarte populară în Japonia. 
Am închiriat o mică încăpere izolată fonic și am cântat fără 
inhibiții, fiindcă experiența e considerabil diferită față de 
sesiunile de karaoke făcute în public. Am petrecut o seară 
într-un bar foarte mic în Golden Gai, aproape de cartierul 
Shinjuku, cot la cot cu oameni pe care nu i-am mai întâlnit 
până atunci și pe care probabil nu îi voi mai vedea vreoda-
tă, vorbind despre țări îndepărtate care dintr-odată erau 
atât de aproape de mine – Hong Kong, Tailanda –, despre 

vacanțe și ascensiuni ale muntelui Fuji, sorbind sake și 
bucurându-mă de relaxare după o zi de lucru la univer-
sitate. Este o formă foarte populară de turism în special 
printre tineri, un mod de a face cunoștințe (nu pot spune a 
face prieteni), unul pe care nu îl pot asocia în totalitate cu 
modul meu de a face turism, dar o experiență pe care în 
mod cert nu o regret. 

Am luat prânzul în piața Ameyoko, unul dintre locurile 
foarte aglomerate și zgomotoase din Tokyo, care mi s-a 
părut similară piețelor și bazarurilor românești; poți găsi 
aproape orice acolo, de la mâncare la clame de păr și veste 
de camuflaj, dar asta este exact ceea ce transformă locul 
într-un haos asurzitor. Presată între străini, încercând să 
mă acomodez cu folosirea bețișoarelor în primul week-
end petrecut în Japonia, conștientă de localnicii care se 
holbau la degetele mele – acesta a fost doar începutul 
experienței culinare în această țară. Am învățat curând 
că supermarketurile sunt incredibil de scumpe, în timp ce 
mâncatul în oraș e de două ori mai ieftin decât în UK. Am 
observat că toate porțiile, cu excepția celor de orez și de 
tăiței, sunt jumătate din cantitatea cu care sunt obișnuită, 
deopotrivă în magazine și în restaurante. Nu am avut un 
șoc cultural când am aterizat în Japonia, dar am trecut 
printr-unul când am intrat întâia oară într-un supermarket 
și nu am putut înțelege nimic din cele scrise pe ambalaj, 
fiindcă nimic nu e tradus în engleză. Am fost nevoită să mă 
limitez la alimente despre care știam sigur cum să le pre-
par și am mâncat o mulțime de salate și ouă fierte. Orice 
produs importat (brânză, cașcaval, cârnați) este exorbitant; 
atunci am realizat diferența dintre o țară majoritar agri-
colă, unde mi-am petrecut copilăria și sunt obișnuită cu 
mâncare foarte ieftină, și acest loc nou, unde munții aco-
peră 70% din suprafață și atât de multă mâncare e adusă 
de peste mări. Produsele de lux din magazine, judecând 
după prețuri, sunt fructele; cu excepția bananelor, totul de 
la mere până la pepeni și struguri se vinde cu sutele de 
yeni per bucată, aspect situat în totalitate în afara planifi-
cării mele bugetare, cu specific european. 

Dar am vrut să cunosc bucătăria tradițională, deci am 
mâncat des în oraș și am încercat foarte popularul sushi 
în restaurantele de tip bandă rulantă – unde este preparat 
pe loc –, sashimi – doar peștele crud, fără orez –, tempura 
– crevete și legume prăjite, felul meu japonez preferat –, 
supa miso – făcută din boabe fermentate de soia –, tăiței 
soba și udon, yuba – caimacul laptelui de soia, dar care 
nu m-a impresionat –, ramen, yakitori – frigărui de pui –, 
mochi – tradiționalele dulciuri japoneze făcute din orez, 
cu pastă de fasole roșie –, onigiri – triunghiuri de orez cu 
diverse umpluturi, învelite în alge –, unagi – țipar prăjit 
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cu orez –, totul servit cu cantități substanțiale de matcha, 
foarte popularul ceai verde. La petrecerea de bun-venit 
organizată de membrii laboratorului în care am lucrat, am 
servit ton preparat în cinci feluri diferite și înghețată de 
sake ca desert.

Mâncarea ocupă un loc major în stilul de viață japonez; 
există restaurante sau mici baruri și magazine alimentare 
la fiecare cinci metri de stradă. Festivalurile la care am mers 
sunt o colecție de standuri cu mâncare adunate într-un 
parc sau pe marginea unui lac. Vânzătorii sfidează timidi-
tatea specific japoneză și își prezintă zgomotos ofertele. 
Mirosuri, arome, culori, bizarerii precum cheesecake învelit 
în clătite și becuri luminoase folosite drept pahare sunt la 
fel de identificabile cu Tokyo, precum cartierul de electro-
nice și manga, Akihabara, un district care sunt sigură că 
poate fi văzut doar în Japonia. Tot în supermarketuri am 
identificat unele dintre aspectele care au siderat studentul 
la Științele Pământului din mine: aerul condiționat e pornit 
în mod sălbatic în clădirile lor; cantitatea de ambalaje care 

învelește alimentele e năucitoare; și nu există nicio taxă 
asupra pungilor de plastic în majoritatea magazinelor; ele 
vin la pachet cu aproape orice și nu sunt biodegradabile. 
Venind dintr-o universitate care pune atât de mult accent 
pe necesitatea reducerii consumului de plastic și fiind con-
știentă, din timpul orelor de curs, de impactul lor asupra 
mediului, am fost șocată să observ că societatea japoneză 
nu face niciun efort în a încerca să își diminueze carbon 
footprint-ul. Mi-am format opinia clară că o societate con-
știentă și responsabilă ar trebui să trateze aceste chestiuni 
în mod corespunzător.

Tokyo este un oraș în care funcționalitatea e mai presus 
de estetică. Am observat asta în aspectul podurilor și în lip-
sa oricărei ornamentații arhitecturale de pe clădirile admi-
nistrative sau de birouri. Două cartiere de zgârie-nori m-au 
impresionat cu adevărat. Primul dintre ele, Marunouchi, 
este o zonă elegantă din jurul Palatului Imperial, în centrul 
orașului; Palatul, cât se poate vedea din el de la distanță, 
pentru că vizitatorilor nu li se permite accesul pe domeniul 

foto: Iulia Ștreangă
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unde trăiesc Împăratul și familia sa, și faimosul pod Niju-
bashi din față, sunt o priveliște iconică, foarte plăcută de 
promenadă. Cel de-al doilea cartier este Odaiba, departe 
în sudul Tokyo-ului, la marginea coastei; apele Pacificului 
pătrund în golf și linia orizontului, decupată de formele 
dreptunghiulare ale zgârie-norilor, încadrează într-o mani-
eră distinsă replica Statuii Libertății, pe care am surprins-o 
înroșită de amurg. Dar cred că frumusețea Japoniei se 
găsește în afara capitalei - acest oraș extrem de funcțional 
unde reminiscențele tradiției, majoritar clădirile templelor, 
sunt tot ce a rămas din vechiul Edo, satul care a devenit 
treptat unul dintre cele mai populate locuri de pe planetă. 

În weekend-uri am explorat locuri ușor accesibile din 
Tokyo. Am mers la Kawagoe să surprind vechiul Edo, 
am admirat acoperișurile de lemn cu colțurile minuțios 
sculptate, întoarse spre cer, atât de specifice arhitecturii 
tradițional japoneze, și m-am bucurat să petrec câteva 
ore departe de ritmul înnebunitor al capitalei. Am mers la 
Kamakura să văd marele Buddha Daibutsu, o statuie înaltă 
de 13 metri, construită în secolul al XIII-lea, o serie de 

frumoase temple și altare șintoiste. Am mers la Yokohama 
în ultimul weekend petrecut în Japonia și m-am plimbat 
prin cel mai mare Chinatown asiatic, am inspirat briza 
Pacificului și am tânjit după o vacanță la mare. Am vizitat 
lacul Kawaguchiko să arunc o privire asupra muntelui 
Fuji, dar norii au fost atât de groși întreaga zi, încât l-am 
văzut doar la întoarcere, când mă uitam întâmplător 
prin geamul autobuzului. Am vizitat site-ul Patrimoniului 
Mondial UNESCO de la Nikko, somptuosul complex 
șintoist impresionant decorat, dedicat lui Tokugawa 
Ieyasu, fondatorul ultimului Shogunat. M-am simțit 
minunat călătorind, admirând monumente atât de diferite 
de cele europene, dar cred totodată că am ratat o parte 
din farmecul acestei experiențe, fiindcă am privit toate 
aceste locuri din perspectiva turistului, fără nicio urmă de 
religiozitate.

Sunt deosebit de recunoscătoare pentru șansa de a 
duce la bun sfârșit primul meu proiect de cercetare, în 
contextul fascinantei culturi japoneze. Organizatorii au 
făcut tot ce le-a stat în putință pentru a ne ajuta să ne 
simțim bineveniți și în siguranță în timpul activităților, fie 
că luam parte la extravaganta recepție unde am întâlnit 
sponsorii sau la excursia la Nikko și fabrica de yuba. Am 
trăit o vară deosebită și am încercat să îmi amintesc și să 
interpretez față de mine însămi toate detaliile, locurile 
sau cutumele pe care le-am considerat semnificative. Am 
părăsit Japonia determinată să mă întorc în timpul sezo-
nului cireșilor japonezi și să fotografiez copacii din Kyoto. 
Sau poate, cine știe, să fac ascensiunea muntelui Fuji și să 
admir răsăritul din vârf, în Țara Soarelui-Răsare. 

Iulia Ştreangă este studentă în anul 3 la profilul Environmental Geoscience 
în cadrul University of Edinburgh. Vara aceasta, a participat la un program de 
internship în cercetare în departamentul de Științe Atmosferice și Oceanice al 
University of Tokyo.
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Doris Mironescu
Cititorul, mai ales cel tânăr, vrea să fie o insulă, posesorul unei 

experiențe de lectură singulare. Și lectura contemporanilor, dar 
și a scriitorilor străini, permite mai ușor asta.

foto: arhiva personală

* Doris Mironescu este critic literar și profesor la Facultatea de Litere a Universității 
Alexanru Ioan Cuza Iași

I N T E R V I U



 ■ AȚI PUBLICAT O EDIȚIE CRITICĂ BLECHER 
CARE A SUSCITAT INTERES ÎN RÂNDUL 
SPECIALIȘTILOR. VOM ÎNCEPE CU O 
ÎNTREBARE PE CARE AR PUTEA SĂ V-O 
ADRESEZE PROFESORII NOȘTRI: DE CE AR 
TREBUI STUDIAT BLECHER ÎN LICEU? (ÎN 
CONDIȚIILE ÎN CARE ACEST LUCRU NU SE 
ÎNTÂMPLĂ DECÂT FOARTE RAR)

Este, poate, regretabil că Blecher nu apare în manualele 
de literatură de azi. Imaginea pe care și-o va forma un 
licean despre literatura română va rămâne incompletă în 
absența acestui extraordinar scriitor interbelic. Drept este 
că scriitorul nu poate fi revendicat de manuale pe baza 
unui temei pedagogic explicit, precum acela de a fi de-
scris o anumită felie sociologică și geografică din istoria 
României, cum se întâmplă cu Creangă, Slavici, Sadoveanu, 
Rebreanu sau Preda: Blecher nu poate fi redus, decât cu 
mari pierderi, la statutul de cartograf al orașului (mol-
dovenesc) de provincie. El explorează stări de conștiință, 
descrie experiențe paradoxale care pun percepțiile sub 
semnul întrebării, este interesat de formele uneori stranii 
ale cunoașterii, care desfid rațiunea. Experiența pe care o 
descrie Blecher este una pe care o numim, convențional, 
„poetică”, deși n-are nevoie să fie așezată în versuri ca să 
fie scrisă. Din cauza asta, nici nu știu unde ar putea fi ea 
introdusă în manualul de literatură ca să aibă sens: la tema 
„copilăriei”? A „fantasticului”?

Dar trebuie să vă întrebați voi, liceenii: chiar e necesar ca 
un scriitor valoros să apară în manual ca valoarea sa să fie 
socotită confirmată? Este oare manualul de literatură un 
compendiu de istorie literară în care valoarea estetică este 
stabilită prin plebiscit național, în chip definitiv și irevoca-
bil? Oare nu cumva ideea de manuale alternative ar trebui 
să facă să explodeze istoria unică a literaturii și să deschidă 
orizontul studioșilor către o experiență cât mai completă și 
cât mai diferită a lecturii? 

 ■ AVEȚI VREO REȚETĂ PRIN CARE EMINESCU SĂ 
DEVINĂ MAI APROPIAT DE TINERI? CUM AR 
TREBUI SĂ-L CITIM?

Nu am nicio rețetă la îndemână. Eminescu trebuie, fireș-
te, citit și cunoscut ca să poată fi apreciat și, eventual, iubit. 
Citiți-i cât mai mult din opera literară, citiți-i splendidele 
poeme postume, uneori extraordinar de subtile, lăsate în 
manuscris din cauza vreunei stângăcii prozodice pe care 
poetul n-a știut cum s-o elimine. Dar mai ales, încercați 
să-i înțelegeți cronologia internă a operei, reușitele și ta-
tonările. Opera lui Eminescu este una neîncheiată, în care 

autorul n-a apucat să facă ordine. A publicat puțin, mult 
prea puțin față de cât a scris, s-a autocenzurat cu duritate. 
Asta nu înseamnă că tot ceea ce a scris este la fel de valo-
ros, dar nici că are sens să citim doar textele publicate de 
autorul însuși în timpul vieții. 

Opera lui Eminescu are în continuare nevoie 
de buni monografi și de cititori critici, foarte 
bine informați cu privire la lecturile poetului 
și la epoca în care acesta a scris. 
O perspectivă istoricizantă, de pildă, asupra operei lui 
Eminescu mi se pare cel mai sănătos lucru pe care îl putem 
face azi, ca cititori. 

 ■ DE CE LITERATURA CONTEMPORANĂ 
PRINDE MAI UȘOR LA PUBLICUL TÂNĂR 
DECÂT SCRIITORII CANONICI? ESTE ȘCOALA 
„VINOVATĂ” DE ASTA?

De obicei, scriitorii din manuale au ceva antipatic, dat de 
obligativitatea declinării canonice a valorii lor inevitabile. 
Pe vremuri, când manualul era unul singur, notele la româ-
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nă se dădeau pe cunoașterea pe de rost a explicațiilor pen-
tru „măreția” scriitorilor din el. Oricât de mari și de agreabili 
la lectură vor fi fost Eminescu, Caragiale, Camil Petrescu 
sau Marin Preda, filtrați de înțelepciunea manualului, ei 
deveneau banali și plicticoși, reduși la câte un set de clișee 
critice care le retezau potențialul estetic și semantic. 

Dar cititorul, și cititorul tânăr în primul rând, 
nu iubește clasicii împăiați. Dimpotrivă, 
preferă lectura ilicită, furișată, privată, care 
poate să-i permită accesul numai lui la ceva 
unic, neprevăzut, necunoscut decât altora, 
puțini, care-i seamănă. 

Cititorul, mai ales cel tânăr, vrea să fie o insulă, posesorul 
unei experiențe de lectură singulare. Și lectura contempo-
ranilor, dar și a scriitorilor străini, permite mai ușor asta. 
Deci nu, nu cred că școala e de vină dacă nu vă plac cano-
nicii. Trebuie un mic efort pentru a face dintr-un scriitor de 
școală un autor „al tău”. Dar merită.

 ■ O ÎNTREBARE PE CARE O ADRESĂM TUTUROR 
INVITAȚILOR NOȘTRI: CUM AR ARĂTA 
ORA IDEALĂ DE LITERATURĂ ÎN VIZIUNEA 
CRITICULUI DORIS MIRONESCU?

Ca un seminar bun la Facultatea de Litere...

 ■ CUM VĂ ALEGEȚI AUTORII/CĂRȚILE DESPRE 
CARE SCRIEȚI? CARE AU FOST REACȚIILE 
DUPĂ CE AȚI DESFIINȚAT O CARTE? 

În urmă cu câțiva ani, când încă mai scriam cronică literară 
curentă, alegeam cărțile care aveau să-mi spună ceva, cele 
care mi se părea că merită menționate. Am practicat mereu 
un tip de cronică axată pe analiză și interpretare, iar nu 
unul de „situare” și calificare. Valoarea cărții era afirmată de 
însuși faptul că o considerasem suficient de bună pentru 
o discuție critică, pentru că, altfel, apar multe volume de 
hârtie tipărită și puține merită atenție. M-au atras mereu 
cărțile aparte, unice, care păreau să contureze o sensibilita-
te singulară. Iar ceea ce găseam de spus despre ele era nu 
o celebrare a valorii lor estetice, ci o relevare a unui mesaj 
care trebuia comunicat mai departe. Cu toate acestea, în 
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câteva rânduri, mi-am dat și eu obolul de cronicar literar 
negativist, chiar dacă, după părerea mea, fără violență. Cu 
toată bunăvoința pe care (credeam că) am arătat-o, paci-
entul a fost recalcitrant. Și îl înțeleg: scrisul de literatură 
te expune, judecățile despre scrisul tău par niște judecăți 
despre tine. Dar asta nu înseamnă că critica literară este 
inutilă sau trebuie practicată obligatoriu cu blândețe.

 ■ CARE SUNT ARGUMENTELE PENTRU CA 
TINERI CITITORI (CA NOI) SĂ CITEASCĂ (ȘI) 
CRITICĂ DE ÎNTÂMPINARE?

Critica de întâmpinare ar trebui, în mod ideal, să ves-
tească apariția unei cărți bune sau, mai ambițios, să pre-
zinte un tablou inteligibil al literaturii române de azi. Mai 
ales pentru al doilea motiv, tinerii ar trebui să fie interesați 
să citească și critică de întâmpinare. Manualul dă o ima-
gine a istoriei literaturii, în cazul optim, pe când revista 
de cultură cartografiază prezentul. Uneori mai bine, alteori 
mai puțin, dar pentru asta există mai mulți cronicari literari 
lucrând în simultaneitate și în concurență. Rostul criticii 
de întâmpinare nu este să recomande cititorului pe care 
volum să binevoiască să-și dea banii: de asta se ocupă 

serviciile de promovare ale editurilor și unele dintre ele 
sunt de o eficacitate feroce! Cronicarul privește literatura 
contemporană ca pe un teren omogen, continuu, ca pe un 
sistem în mișcare și în proces de completare permanentă. 
Nu e rostul lui, desigur, să ghicească ce îi va oferi viitorul, 
ce fel de cărți se vor scrie și cât de valoroase vor fi. Dar el 
trebuie să poată să explice de ce apariția unei cărți este un 
simptom al unei mișcări pozitive în literatura română, de 
ce o carte mediocră poate fi mai mult decât o nereușită, 
poate fi un pericol în măsura în care își găsește admiratori 
și imitatori necritici. 

Din opțiunile durabile ale unui critic trebuie 
să rezulte o viziune despre literatură și o 
explicație rațională a dezvoltării recente a 
literaturii române. În acest punct, munca 
cronicarului devine ea însăși palpitantă, un 
spectacol demn de a fi urmărit și o îndeletni-
cire care merită să fie practicată. 
Inclusiv de tineri. Și, la drept vorbind, doar în tinerețe ai 
energia de a te ține de cronicărie.

 ■ ESTE CRITICUL LITERAR, ÎN VIZIUNEA DVS., UN 
CREATOR?

Nu, criticul literar nu este și nu trebuie să fie un cre-
ator. Munca lui este alta decât aceea a scriitorului. El nu 
se ocupă cu literatura (cu cititul, eventual cu scrisul ei), ci 
cu studiul literaturii. Pe el îl interesează posibilitățile de 
existență ale literaturii; pe scriitor îl interesează „viața”. 
Pentru criticul literar care se identifică drept cronicar al 
actualității, acest lucru s-ar putea să nu fie foarte evident. 
El participă la viața literară despre care scrie, se simte parte 
a ei în aceeași măsură, uneori în mai mare măsură decât 
creatorii. Însă raportul corect este cel pe care îl precizez eu 
și care oricărui cercetător profesionist al literaturii, oricărui 
istoric literar, comparatist sau teoretician al literaturii îi este 
limpede. Relația criticului cu literatura este fatalmente una 
mediată, el se situează mereu și sistematic în afara litera-
turii ca s-o poată judeca cât mai eficient. De asemenea, 
el își pune problema justificării existenței literaturii față 
cu societatea sau față cu individul considerat sub raport 
psihologic, moral sau politic, discută chestiuni legate de 
canon, tradiție, memorie, studiază epoci, generații, direcții, 
circulația temelor, persistența unor constante ale imagi-
narului, evoluția unor tehnici. Scriitorul își pune mult mai 
rar aceste probleme, și, oricum, le utilizează ca pe niște 
instrumente, nu ca pe niște obiecte de studiu. Criticul lite-
rar nu trebuie să se considere un creator pentru că, dacă 
o face, se situează într-un raport greșit cu obiectul său 
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de studiu. Nu vreau să spun prin asta că i se interzice să 
„iubească” literatura, așa cum cred scriitorii lipsiți de succes 
la critică. Dar, dacă e să lucreze în mod profesionist, trebuie 
să renunțe la iluzii narcisiste și să-și înțeleagă meseria în 
termeni proprii.

 ■ CE AȚI REPROȘA CRITICULUI CONTEMPORAN? 

DE CE CREDEȚI CĂ ESTE ATÂT DE PUȚIN 

CUNOSCUT DE CĂTRE LICEENI?`

Cronica literară, ca și presa culturală și presa în general, 
trece astăzi printr-o criză. Câmpul mediatic și cel cultural 
se redefinesc în mod radical, în primul rând datorită inter-
netului, care face ca multe outlet-uri mediatice să devină 
irelevante. În cronică, discursul se schimbă și el radical, 
devine mult mai tranzitiv, mai răspicat, mai ludic. Nu sunt 

sigur că mulți dintre criticii mai vechi vor putea să facă față 
acestei schimbări. Generațiile mai vârstnice cu siguranță 
nu-l vor face. Dar nici tinerii nu se descurcă mai bine, mulți 
dintre ei nici nu se mai preocupă de asta. 

Dar, dacă vorbim de critica literară care nu se face în 
gazete, ci în cărți și în publicații științifice, atunci am multe 
lucruri bune de spus despre critica românească actuală. 
Suntem martori ai unei schimbări de macaz și de limbaj 
în critică. Literatura română începe să fie studiată în rapor-
turile și intersectările ei cu literatura mondială. Se pun pe 
terenul literaturii pentru prima dată probleme importante, 
care tind să facă din literatură mai mult decât un refugiu 
din calea relelor lumii. Studiul literaturii redevine o forță 
în câmpul umanioarelor. Cititorii, și liceenii printre ei, ar fi 
bine să ia aminte.

foto: Edi Cășuneanu
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 ■ PE CARE DINTRE SCRIITORII IEȘENI 
CONTEMPORANI ÎI RECOMANDAȚI TINERILOR?

Îi cunoașteți pe scriitorii ieșeni contemporani valabili, 
desigur, așa că nu am prea multe emoții că nu i-ați fi 
citit deja pe Emil Brumaru, Constantin Acosmei, Lucian 
Teodorovici, Florin Lăzărescu, Dan Lungu, care sunt în 
peisaj deja de zeci de ani. Am să vă atrag atenția, mai 
bine, asupra celor pe care probabil nu-i știți la fel de bine: 
eseistul Valeriu Gherghel, ale cărui dizertații despre lectură 
și interpretare, pline de șarm și spirit așa cum nu există 
altele, le găsiți în Porunca lui rabbi Akiba și în Breviarul 
sceptic, și poetul Matei Hutopila, ale cărui versuri din Copci 
și Tișița ar trebui să vă sune familiar, pentru că descriu 
Iașul corporatist și Hinterlandul lui rural așa cum n-au mai 
făcut-o alții.

 ■ EXISTĂ CĂRȚI CU CARE AȚI RATAT ÎNTÂLNIREA 
ÎN TIMPUL LICEULUI? CUM LE-AȚI DESCOPERIT 
ULTERIOR?

Deși perioada liceului e una de mari acumulări, să știți 
că o să mai aveți timp și la facultate să completați ce n-ați 
prins până acum. Încerc să-mi amintesc o „achiziție” de 
lectură ulterioară liceului, care să fi avut același impact 
emoțional ca Dostoievski și Bulgakov, Joyce și Kafka. Cred 
că în facultate am citit mai mult postmoderni, Kundera, 
Nabokov, Barnes, Rushdie, care mi-au plăcut, dar nu mi-au 
transmis sentimentul de urgență epistemologică al pre-
cedenților maeștri. Dar cred că facultatea mi-a dat ocazia 
să revin cu mai mare atenție la autorii realiști majori pe 
care îi trecusem, cam în fugă, în liceu, pe temeiul greșit că 
nu erau destul de tenebroși, de metafizici, de provocatori. 
Percepțiile mele evident greșite despre Tolstoi, Flaubert, 
Balzac s-au corectat atunci printr-o lectură profitabilă și 
după aceea prin relecturi pasionate. Morala? Există litera-
tură de citit și după liceu!

 ■ VĂ CONSIDERAȚI ÎN PRIMUL RÂND PROFESOR 
SAU CRITIC LITERAR?

N-aș spune că aici există un „prim rând”. Îmi place mult 
meseria de profesor, e ceva ce mă definește, inclusiv în 
nomenclatorul profesional. Poate mă și caracterizează, nu 
știu. Pe de altă parte, 

a fi critic literar ține mai mult de o vocație ce 
trebuie mereu confirmată, de la o carte la 
alta. 

Știu că meseria de critic poate fi definită lax și avantajos; 
mi-ar fi simplu să mă accept drept critic, adică „om de 

gust”, „chemat” să-și dea cu părerea despre cărți. Prefer 
însă să cred că nu te naști critic, ci te construiești, și asta cu 
fiecare carte și, ca să fiu mai dramatic, cu fiecare pagină în 
care nu abandonezi și nu te lași să aluneci în rutină.

 ■ CE CĂRȚI CONSIDERAȚI ESENȚIALE PENTRU 
FORMAREA UNUI ADOLESCENT?

Niciuna/ toate. Orice formează. Dacă citești în perioada 
asta prostii, cărți de astrologie sau te uiți la telenovele, 
toate acestea vor avea o greutate în formarea ta viitoare. 
De aceea e poate mai înțelept să colaborezi cu oameni 
stimabili, verificați de sute de ani, de la care se presupune 
că ai ce învăța: Shakespeare, Tolstoi, Flaubert.

 ■ AM CITIT DE CURÂND JURNALUL LUI RADU 
VANCU ȘI AM FI CURIOȘI CUM AR ARĂTA/CE 
AR CONȚINE JURNALUL UNUI CRITIC LITERAR 
?

Mă tem că nu vă pot ajuta. Nu țin jurnal, n-am ținut 
niciodată. Munca de autoconstrucție interioară pe care 
un jurnal o înregistrează mi se pare prea dificilă ca să mai 
poată fi și înregistrată în fraze expresive. Cei care reușesc 
să facă un jurnal și adevărat, și reușit literar au stima mea 
înfricoșată. Pentru mine, e prea important ce trăiesc ca să 
îmi mai pese cum scriu despre asta.

 ■ PRIETENIA CU UN SCRIITOR V-A INFLUENȚAT 
OPINIA DESPRE CĂRȚILE LUI? CARE SUNT 
COMPROMISURILE PE CARE LE FACE UN 
CRITIC LITERAR?

G. Călinescu spunea odată că cine pretinde că nu face 
niciodată compromisuri nu știe ce-i viața. Evident, există 
compromisuri care compromit și altele, mai curând benig-
ne. Anxietatea asta legată de etica cronicarului literar mi 
se pare însă deplasată. Probleme etice o să întâlniți toată 
viața, în orice profesie veți ajunge să faceți. Totul e ca mo-
dul de a le rezolva să nu vă atingă propria făptură morală. 

 ■ ÎNTREBĂRI PUNCTUALE:

Literatură engleză sau americană? Americană.
Clasici sau contemporani? Clasici.
Poezie sau proză? Proză.
Călinescu sau Lovinescu? Amândoi.
Nicolae Manolescu sau Eugen Simion? Matei 

Călinescu .
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Cristina Alexandrescu
(n. 1993) studentă a Facultății de Litere (Comparată) în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași | În liceu nu-
mi puteam imagina viața fără școală. Eram convinsă că o să fac facultate după facultate după facultate. Viața mi-a demonstrat 
fix contrariul; am fost nevoită să las facultatea de două ori și-am stat fără vreo 2 ani. Nu regret. În timpul ăsta am citit mult și-am 
scris puțin. Mi-am dat seama că nu suport să citesc ficțiune, dar că iubesc poezia și eseurile. Și mă agăț de asta cum pot.

*
dacă închid ochii pot să-mi imaginez multe

și multe lucruri nu s-au întâmplat încă
dar nu pot 

sub nicio formă să vizualizez cum arătam în seara
în care mi-ai zis că eu

nu te chinui suficient de mult.
am avut acolo un moment 

în lumina enervantă a smart tv-ului tău sper că
umerii mei arătau mai frumos & că părul meu stătea prins bine

au fost și alte momente înainte dar ăsta e important pentru că atunci 
s-au oprit

*
echilibru e când îmi imaginez că alunițele de 

pe spatele tău sunt
numerotate

că dacă le-aș uni ordonat aș desena o pisică *

am tricouri bărbătești de la second și le port
ca și cum ar fi ale tale 

o linie punctată și o forfecuță desenate pe piept
tu ai nevoia ta 
de a fi puternic 

nevoia de cineva exact la fel dar 
care să nu fiu eu

*
felul în care ni se spune de mici

fericirea e un animal destul de urât 
ne-am obișnuit să ne ascundem sub pat și să credem

fericirea e un animal care mușcă iar tu ești una dintre atâtea chestii
care mi se puteau întâmpla

*
pain is when 

I have to
wash up your smell

*
am făcut o poză cu urmele

pe care mi le-ai lăsat pe corp și m-am uitat atât de mult 
la ele

încât cred că mă reprezintă

P R O Z Ă  Ș I  P O E Z I E



Maximilian Lupu

*
o minge de cauciuc fără speranță de viață mă

dai de pământ și mă-ntorc
în scârbă 

la televizor mor oamenii

*
 să luăm cina pe facebook ce mișto

din profil vom părea
fericiți

*
la semafor

ne uităm în toate direcțile 
și ne prefacem că avem de ales

*
trotuare făcute și distruse imediat

c-au uitat să repare canalizarea

iubirea e fabricată to la noi
de-aia mi-e silă

*
ca o aplicație stupidă

iubirea noastră merge pe
levels pentru a trece la următorul

apăsați ok

x

TUDOR LIȚCANU

m-am întors acasă ieri după ani 
în care am plâns la poarta turnului din Pisa

respiram prin salcie diminețile pline de anxietate
mi-am amintit comunismul a demoralizat pisica 

dar Mogoșoaia nu e Piazza del Duomo 
însă oglinda lacului *lacrima vieții* 

cursul de teatru de joi & demența vecinei de la 3
mi-am udat blugii pe pajiștea umedă

(nu) am plâns la Titanic mai mult decăt 
la naufragiul din Oceanul Indian 
plânsul bunicii – florile galbene 

\nadir latent/ la naiba cu cirezile agreste 
conștiința mea e o păpădie pe care am proiectat

amintirile cu noi și nisipul din port
*mă iubește-nu mă iubește* cred că am văzut

o margaretă pe bancă aici nu există romantism
sunt doar săruturile de pe holurile liceului patetic

toți descoperă vizitatorii
sunt niște molecule uimite (nu)

s-au înecat nici azi cu praf de cretă
arcadele astea filme horror E|MA

a strigat Bloody Mery 
de3ori în fața dormitorului/ nu femeie

stăm la masă mi-e lene să respir 
n-am băut cafea/mi-e foame dar

soarele e cea mai bună porție de piure

Bianca Moise

Bomboanecumenta98 
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Uşa (fragment)

Parcă era dintotdeauna acolo. Masivă, întunecată, tăcută. Nu-și amintea un timp în care 
lucrurile să fi stat altfel. Uneori în jurul ei era tăcere deplină. Și atunci era ca un ochi 

negru, care nu clipește niciodată, despre care nu știi dacă e acoperit cu o pleoapă groasă 
de catifea sau e deschis, însă refuză lumina. Alteori, în jurul ei dansau cele mai ciudate 
sunete: de la murmure imposibil de descifrat la urlete sau pași grăbiți și repede izolați de 
o tăcere misterioasă. Avea capacitatea de a te lua prin surprindere. Niciodată nu a știut 
care-i va fi următoarea reacție. De asta nici nu putea să definească ceea ce simte față de 
ea: bucuria că la un moment dat se va deschide și ceva nou se va strecura pe acolo sau 
teama paralizantă că, fără ea, acel ceva va pătrunde înăuntru și nimic din ceea ce știe nu 
va mai fi niciodată la fel. 

Viața mea și ușa misterioasă

Așteptam ora poveștilor. Seara, doar eu și el stăteam pe canapea și ne povesteam aventu-
rile din acea zi. Acum era încă devreme și îmi mișcam leneș mustățile, privind într-un punct 
fix, afară. Fusese o zi cu un fundal mohorât, deși în casă era cald și bine. Din câte îmi dădeam 
seama era iarnă. Mă mișc grațios spre fereastră. Mă fascina necunoscutul. De pe pervaz o 
bucată de lume se lipea de mine. Mi-ar fi plăcut să o pipăi, să mă cufund în necunoscut, 
să simt cu lăbuțele mele de culoarea mierii formele și culorile, să mă las împresurată de 
mirosurile stranii, să o zbughesc printre tufișuri, să caut celelalte ființe asemenea mie și apoi, 
mândră și victorioasă, să mă reîntorc lângă el, să-mi culc capul pe mâna lui și să simt cum 
își trece mâinile prin blana mea moale. Dădeam cu lăbuța în geam, dar știam că nu pe acolo 
voi putea ieși. Toată lumea ieșea din universul meu printr-o deschizătură. Fusesem atentă 
(mereu eram) și înțelesesem. Ușa. Un obiect aparent normal, pentru mine misterios de care 
mă simțeam atrasă, dar care îmi zburlea și părul de pe spinare de teamă. Nu trece zi în care 
să nu mă întreb ce este cu adevărat în spatele ei. Conform cercetărilor mele, ar fi trebuit să 
se găsească ceea ce puteam vedea pe geam. Dar mult mai mare, mai plin de viață. Rareori 
apuc să mă furișez ca să pot vedea ceva din acea lume. Ridic privirea și un cuib de porumbel 
îmi face cu ochiul, aș putea să-l înhaț fără probleme, urcând pe acoperiș, dacă aș fi afară. 
Alteori doi porumbei enervanți se plimbă pe aproape, mișcându-și ușor ciocurile. O jucărie 
pe cinste. Totuși, de cele mai multe ori nimic nu se întâmplă. Lumea mea e închisă în sine, 
o fortăreață făcută de prietenul meu pentru mine ca să pot să privesc în voie, ferită fiind 
de pericole. Am multe nelămuriri. Nu știu cât de bine îl cunosc, dar am încredere în el. Este 
prietenul meu. Îmi place să-i simt căldura, să mă las mângâiată, alintată. Nu ezit să-mi scot 
ghearele dacă trebuie, el nu le-a folosit niciodată pe ale lui, miroase ciudat, se comportă 
diferit, dar când limba mea trece peste partea îmblănită a capului lui parcă ar fi un pui mare 
de motan. Poate e fratele meu, chiar dacă trăsăturile lui sunt ale unui om. Legătura noastră 
este cu totul specială. Eu sunt o pisică din specia balaurus totalus – chiar el a stabilit asta și 
nu e loc de îndoială. Înseamnă balaur suprem. Nu mă plictisesc niciodată să îl ascult. Torc 
liniștită sau trag un pui de somn, dar, de cele mai multe ori, sunt foarte atentă. Îmi vorbește 
despre lumea mea, dar și despre a lui. Crede că eu am un alt regat decât palatul lui, că am 
puteri fantastice, că pot lucruri pe care el nici în vis nu reușește să le facă. Nu-l contrazic. Îi 
vorbesc și eu din când în când, dar nu mi se pare că înțelege tot ceea ce-i spun, așa că despre 
visul cu lumea din afară am grijă să nu scot nici un mieunat. În trecut căutam alte uși secrete 
care duc spre cealaltă lume, dar încercările au fost în zadar. Am pipăit toate obiectele, am 

Horia David Munteanu

mereu răniţi – niciodată 
din iubire

10:52 < 12:36 la Seneca nu plouă
Anticafe is not antiiubire

Weber mi-a zis că m-a așteptat și azi
nu l-am mai întrebat de ce 

am avut treabă cu al meu prin Aviatorilor
și viața asta e super tare – e tare frate 

că fetele de la ASE sunt bune și constănțenii mei spun
*o să te schimbi mult la capitală*

mama vrea să mă mărit pe aici
zice că tatăl lui Kim e un fel de Ion Mincu

în fine - noi - suntem chinuiți
*nu de durere, ci și de ideea de durere*

am uitat ordinea cronologică a celor 7 pași
             către fericire

m-am plimbat de 3ori
am râs o singură dată

și am făcut dragoste de restul
între noi erau doar perne 

și nuferii ăia albi ce uitț să crească
în Dorobanți toate țigările fumate 

cu profii de la CRP & nivelul ridicat de frustrare
//flashback-uri din copilărie\\

*nu avem bani, mamă – n-avem
s-a scumpit factura la lumină

iar ne taie ăștia apa
fir-ați ai dracu’ să fiți*

asta era muzica de fundal
a asociației de locatari 

{Mușat Milică, mulțumesc
& Dumnezeu să te ierte}

forever in my mind
Republicii

SC1 scara A
am vrut să-ți mai spun ceva

ascultă
*înduioșare romantică plină de speranțe*

altele-și vând virginitatea 
pe un inel cu rubin&topaz

la noi – la anl-uri oamenii n-au cu ce 
să-și ia de mâncare
vorba lui Chiriluță

*americanii-s de vină*

BIANCA MOISE



13
3

explorat toate cotloanele, m-am lipit de pereți și m-am ghemuit, am făcut totul, dar 
fără rezultat. Nu a mai rămas decât ușa misterioasă. Nelămuririle mele sporesc de 
la o zi la alta. În afară de familia mea, alcătuită din cei trei oameni, aici vin uneori și 
alții. Mai mari sau mai mici, cu toții sunt diferiți de mine. Niciodată însă ei nu rămân 
permanent. Intră și ies pe aceeași ușă. Nu mă văd întotdeauna; doar dacă vreau 
mă arăt, însă ușa îi aduce sau îi scoate din lumea mea după cum are ea chef. Vin și 
pleacă pe acea ușă misterioasă.

Aud un glas care îmi strigă numele. Au trecut deja patru ore. Mereu timpul trece 
prea repede, încolăcită în gândurile mele. Urmează seara de povești, momentul cel 
mai plăcut al zilei. Îmi plac poveștile lui David (acesta e numele prietenului meu), 
din două motive. Primul este că pot moțăi în voie în timp ce altcineva își descrie 
ziua obositoare și al doilea pentru că, fără să vrea, David îmi furnizează informații 
despre spațiul necunoscut din afară, care e atât de fascinant. Mai toate poveștile lui 
sunt despre asta. Mi-am împărțit mintea în compartimente și unul dintre acestea 
este Departamentul Poveștilor. Combin informațiile de la el cu ceea ce știu eu și 
sper ca în timp să descopăr secretul ușii misterioase. Casc leneș și mă întind. Aștept 
învăluită într-un abur moale.

O nouă ușă misterioasă

Sunt în întârziere. Apuc la repezeală ghiozdanul, mă aplec, dar renunț să mă mai 
leg la șireturi. Autobuzul școlii a ajuns în fața casei mele. Îmi iau la revedere de la 
părinți și de la pisica mea. Aș fi vrut să-mi trec degetele prin blana ei pufoasă, dar 
doarme încolăcită pe pat, cu o lăbuță în sus și perfect liniștită. Aș fi dorit să am și eu 
viața ei. Să fac ce vreau toată ziua, să mă relaxez, pe scurt, să fiu adult. Cam asta fac 
ei. După ce termini cu școala, poți face ce vrei tu cu viața. Adică deții acea libertate 
pe care nu ți-o poate oferi copilăria.

Ira
Te lași purtat de un val de foc

Care îți dă putere în trupul calm,
O putere să sfărâmi oase cu oase, 

O putere să adormi orice pace. 

E un inel cu spini și lame, 
Dar nu scapi un inel care 
Te ridică singur în turbări

Și topește veacu-n an. 

Vezi cum înecul în sânge
Dă un gust vieții, dar morții,
Ei îi dai cu sânge apă, iar cu 
Durere, îi mai dai pământ. 

În scaun, sugrumat de liniște,
Te strânge veriga pe deget și 

Cauți calmul tot în foc, dar o apă 
Și un gând se nasc, iar inelul piere-n foc. 

Tudor Lițcanu
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Port o discuție cu Victor, prietenul meu cel mai bun. El crede 
că e mai ok să fii copil din motive numai de el știute. Acesta 
e unul dintre puținele lucruri cu care nu reușim să cădem de 
acord. Înainte de culcare îmi închipui că trec de ușa copilăriei. 
Adesea mă întreb când va fi momentul în care voi găsi această 
ușă misterioasă și voi putea să-i trec pragul. Optsprezece ani 
e vârsta oficială, dar nu înțeleg ce se poate întâmpla între ziua 
anterioară împlinirii acestei vârste și clipa în care ceilalți își 
urează „La mulți ani, ești major!”. Doar nu treci brusc într-un 
alt univers și tu cel dintotdeauna devii brusc un altul care îi 
face pe toți ceilalți să te trateze diferit. Și nici nu cred că ar 
trebui să-mi tatuez pe frunte cifra magică a libertății mele. Mă 
întreb cum (și, în zilele proaste dacă) se modifică pentru tine 
limitele absolutului. Aș da aproape orice să devin mai repede 
adult. Să am un buget și să cheltui banii pe tot ce am chef. 
Când le spun părinților despre asta, se uită la mine liniștiți, dar 
și ușor uimiți și mă întreabă de unde voi face rost de așa-zisul 
buget. Habar nu am. O dată era să spun că de la ei, dar chiar 
atunci un porumbel s-a apropiat de fereastra bucătăriei și pi-
sica mea a sărit rapid pe pervaz. M-am luat cu altceva. Oricum, 
am hotărât că vreau să fiu mare și lucrurile neimportante nu 
îmi vor sta în drum.

Ziua de astăzi mi-a întărit și mai mult dorința. Am luat un 
șase la testul de geografie. În general sunt bun la această 
materie, dar am avut o zi proastă, atâta tot. Dacă aș fi adult, 
nimeni nu s-ar supăra de un eșec. Acum caut o explicație pen-
tru ai mei. Momentan nu-mi vine nicio idee.

Cu greu a trecut ziua. A fost una oribilă. Aș vrea să-mi scot 
din suflet amăreala care s-a întins ca o pată de cerneală pe o 
coală albă umezită de ploaie. Abia aștept să-i povestesc pisi-
cii despre ziua de astăzi. Ea mereu mă înțelege. Prin nuanța 
ochilor, care se schimbă mereu, îmi dau seama că mă ascultă. 
Mă ascultă și când doarme. Zvâcnirile scurte de coadă îmi 
semnalizează clar acest lucru.

„David!”. Îmi aud numele. E tata care îmi verifica tema la 
matematică. Aveam două exerciții greșite. Știam de când mă 
apucasem de ele că trebuie să mă concentrez, dar nu reu-
șisem. Sentimentul de revoltă era mai puternic. Eram captiv 
în apa lui gri roșiatică, pulsam în ritmul unei inimi care era 
și nu era a mea. Și acum cele două exerciții stăteau în fața 
mea amintindu-mi un timp pe care voiam să-l uit. Tăiate cu 
două linii oblice, mă priveau sfidător. Mă înșelasem așadar 
din nou, ziua nu se terminase. Am continuat așa până pe la 
unsprezece. Am stins în sfârșit lumina. Pisica părea extrem 
de supărată. Își arcuia mustățile într-un fel aparte și parcă ă 
întreba: „Omule, cu mine cum rămâne? Poveștile mele unde 
sunt?”. Am întins mână și am mângâiat-o. O stare de bine 
mi se prelingea printre degete. Eram tare curios să știu la 
ce-i folosesc scurtele mele istorisiri. Ce o încânta la ele? Am 
început din nou să mă gândesc la ușa de dincolo de copilărie. 

Superbia
Te încoronezi singur cu cioburi
De oglinzi sparte în ochii tăi, 

Iar ele te reflectă doar pe tine.
Ce reflexie vezi fără lumină?

Ești suflat în aur de gură proprie
Și-ți porți haina pe străzi, crezând 
Că ești tu cel cu lumină, pe când

Doar lumina fuge de tine. 

Suferi de o putere nemărginită
Și crezi că poți ridica munți

Sau să muți minți curate, dar miști 
Doar coroana ta de oglinzi. 

Iar când scândurile bat la geam, 
Parcă luminezi cel mai tare, dar 
Pentru cine bate, coroana crapă
Și vei purta gândul, nu coroana. 

Tudor Lițcanu

Nostalgia

Timpul se numără cu un ceas stricat 
Despre care știu că dă mereu înapoi.

Se joacă mereu cu mine, cu mintea mea, 
Minutarul numără orele, 
Iar orele se numără doar 

În pielea mea unsă. 

Mă rătăcesc în prezent, 
Iar picioarele îmi sunt departe, 
Și mă dor: cârcei în patul tău.

Și alină: cârcei în inima noastră.
Mi-am uitat coastele cu intenție,

Ca sângele meu să curgă atemporal
La cadență cu-n ceas stricat. 

Așa cum se scurge copacul 
În libertatea pădurii, așa și eu
Mă scurg într-un canal cuantic

Să-mi pun coastele peste inimă
Și să reparăm ceasul cumva. 
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Cum puteam pătrunde prin ea? Am închis ochii. Ceva 
m-a avertizat că lucrurile nu sunt deloc atât de simple. 
Mai târziu, mult mai târziu, voi afla că niciodată nu am 
dorit să trec dincolo cu adevărat, nu am vrut să-mi 
pierd copilăria. Peste gene îmi trecea aburul dulce al 
somnului. Mă cufundam în el sperând că mâine va fi 
o zi mai ușoară. 

Foto: Bogdan Onofrei

Intoxicaţi cu roşul 
bovarist 

regret că am lăsat să-mi treacă Nilul
printre degete fără să-i atribui un vers

lacătul mi-e singurul tovarăș mi-a rămas
din perioada comunistă cred că nu 

o să mă trădeze ca vinul din pocal sau ca Daniel
care mi-a spus la banchetul din a doișpea

că n-o să mă mărit niciodată
*prea mult roșu dăunează/ o dai în metempsihoză*

mi-e clar că n-o să te ia nimeni 
de copii nici nu se pune problema 

ce educație poate să dea o femeiușcă minionă?
mi-a zis atunci mai multe: că n-am niciun rost/

că nimeni nu trăiește din artă dar 
poate mergem cândva să facem baie în Snagov:)

i-am zis *hai pa* eu mă duc cu tata 
mă scufund în piatra asta și mă plimb 

pe Bulevardul Expoziției în piața de flori 
a singurătății eu cânt o baladă 

………………………………
După 20 de ani 

am coborât în întunecimea asta am alungat
la periferie criza de pe 1mai sincer

sunt mai bine decât Daniel și iubita lui cu craci de gazelă ea
se sufocă fragil în dragostea micii ei familii 

mie îmi place independența/ întotdeauna mi-a plăcut ei
mă privesc de la geam (pfff…) oamenii ăștia 

nu știu să mă regrete sunt singură aici
dar nu-s ce-au prezis ei 

*femeie de autostradă* hmmm ajut 
somnambulii să fie mai buni 

zâmbesc viitorului cu pălăria-mi din fetru
mi-am îndoit piciorul la marginea vieții

ce nu știe tinerețea-i că moartea stă
la semaforul din intersecție care-i blocat

pe roșu doar atunci când iubești

BIANCA MOISE
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alphari: sunt fericit şi frumos
când ne tăvălim în noroi sub corcoduș

rememorez episodul ăsta 
am vreo 7 ani și-s cu tata la dunăre 

dincolo de dig mă bălăcesc el spală adidași
aerul miroase a carne putredă abatorul e aproape

din pești ies mânuțe mici îmi gâdilă tălpile 
atunci nu mai simt alge între degete
mă scufund sub apă sunt buldozere 

și tata se vede altfel e trist tatuajul cu dragon de pe umăr 
îmi inghite pleata & mă aruncă pe mal

acum e fericit și frumos tata de sub apă 
cu pielea mov ochii mari din care ies viermișori

îl privesc ca într-un film western unde ne îngropăm
copiii sub cartușe goale & cactuși 

așa e tata un jason statham pe care nu l-am cerut
dar de care avem disperată nevoie

să ne salveze prințesa să ne uite aici
în sufrageria mare cu televizor dacia

să ne mângâie creștetul capului 
să ni-l amintim cu pălărie neagră & palton

il capo di tutti capi al nostru

13 iunie
azi frate-meu a făcut 30 de ani

ne-am strâns la țară am băut și am mâncat am dansat pe manele am reușit să cântăm 
cu marius dând simultan din fund și mâini 

cu degetele încleștate pe farfurii
tortul de doi metri din care iese lavă 

fiecare invitat împietrit fiecare copil cu limba
lipită de geam 

și eu plângând în colțul meu departe de alba 
departe de ghimbav e simplu

nu mă opresc frate-meu e bătrân eu sînt bătrână e firesc
și eu plâng o altă zi de naștere pe care n-a prins-o tata

la care mai spun unei tipe uite ce rochie super ai
hm the new gucci în ideea că uite ce glumă mișto am făcut poate or să mă placă 

și poate vara începe mai repede anul viitor
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perţa 2016: parcă nu e pielea mea cea care mă cuprinde
oasele ca niște copaci prăbușiți nu țin carnea

câmpul magnetic din jur atrage animale flămânde
în mine sunt doi oameni captivi care se zbat 

diametral opuși doi dihori care-mi presează mâinile 
care-mi iau plămânii în lăbuțele lor mici 

calea ferată crestează coloana vertebrală 
& indivizi triști care trăiesc în căpșor

fac chat împart meme expirate
răspunsuri mecanice la fiecare bătaie în masă 

când stau pe o parte cu pisica la picioare
un sân strivindu-l pe celălalt & regretul

spune-i mamei să rămână
să-mi strângă umărul ca atunci

când eram copil & călcam gresia udă
o palmă după ceafă nesiguranța unor degete tremurânde 

tvul blocat pe animal planet unde
un urs grizzly își mănâncă puii

Ir
in

a 
Te

mn
ea

nu
 

foto: Bogdan Pîrău
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