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Câte două-trei romane (super)comerciale pe an (în cel 
mai bun caz, pe semestru) și mă pot numi cititoare. Din 
când în când, niște titluri alese la întâmplare din listele cu 
recomandări pertinente. A prezenta lecturile înseamnă a 
relata o înșiruire de evenimente aproape cursivă, de fie-
care dată la fel de surprinsă de poveste, căreia îi rămân 
(și care îmi rămâne) mereu străină. O atitudine aproape 
glacială față de orice roman, care nu m-a lăsat să ajung 
niciodată în interior: până la urmă, un raft de cărți din care 
nu am încercat să înțeleg nimic și încă pe atâtea din care 
am înțeles tot și care nu spuneau nimic. 

Deși ar putea părea contrariant, în gimnaziu cititul m-a 
îndepărtat de literatură, cred, mai mult decât ne-cititul. 
Bineînțeles, mă refer aici la acea lectură de suprafață, care 
nu dislocă lumi și nu lasă loc niciunei transmutații lăun-
trice: de la biblioteca plină de bestseller-uri romantice, 
cu priză la adolescenți, și până la înțelegerea beletristicii 
ca o experiență distractivă (nicidecum ceva formator sau 
artistic), m-am abătut treptat de la drumul către literatură. 
Odată cu ALECART însă, distanțele aparent irecuperabile 
pe care le-am privit formându-se încetul cu încetul între 
mine și cărți s-au transformat în pretextul construirii unei 
legături esențiale, stabilind trecerea către orice spațiu 
artistic: atitudinea culturală. Căci, într-adevăr, când vine 
vorba de cărți, nu este despre ce citim, ci despre cum citim 
(sau, mai bine-zis, despre cum simțim ceea ce citim). 

Îndrumați într-o întâlnire continuă cu literatura, felul în 
care ne raportăm la cărți devine treptat felul în care ne 
raportăm la tot ceea ce este în jurul nostru.

A avea o atitudine culturală nu înseamnă a aprecia 
(pătimaș) orice formă de literatură, ci, mai degrabă, a o 
aprecia corect. Este vorba, de fapt, despre o anumită finețe 
în recunoașterea lecturilor care formează și modelează 

ființa, un simț care poate fi însușit cu răbdare și tenacitate, 
prin crearea unor modele – fiindcă, deși poate părea greu 
de acceptat având în vedere cât de diferiți suntem unii 
de alții, o carte bună imprimă oricărui cititor o anumită 
transmutație interioară; o „carte bună” lasă întotdeauna 
ceva în urmă. Iar despre „cărțile bune” s-a tot scris și încă 
se scrie (așa că nu ar trebui să fie prea greu de identificat). 
Totodată, asumarea unei astfel de atitudini implică și o 
bună orientare în spațiul cultural, fie că aceasta apare sub 
forma unei intuiții individuale sau este determinată - ori 
influențată - la început din exterior: de la acele liste de 
lecturi cu „recomandări pertinente” despre care scriam și 
până la integrarea într-un cadru ca cel pe care îl propune 
ALECART. Îndrumați într-o întâlnire continuă cu literatura, 
felul în care ne raportăm la cărți devine treptat felul în care 
ne raportăm la tot ceea ce este în jurul nostru (și poate, 
mai ales, felul în care ne raportăm la persoanele din jurul 
nostru).

Lectura presupune un exercițiu neîntrerupt de adaptare 
la variate stiluri, estetici, sisteme conceptuale și, în defini-
tiv, „povești”, transformându-se inevitabil într-o formă de 
cultivare a toleranței, valoare fundamentală în relaționarea 
și comunicarea cu ceilalți. Astfel, un cititor cu atitudine cul-
turală se va lăsa purtat și de un roman care îl captivează, 
parcurgând până la sfârșit fiecare traseu literar deschis, la 
fel cum va asculta și va empatiza și cu o persoană față de 
care nu resimte în mod vădit vreo afinitate. Integrarea în 
orice dimensiune aparent incompatibilă interiorității noas-
tre este fundamentul reconfigurării perpetue a sinelui, ce 
lasă loc unui interval al momentelor revelatoare, prin căr-
țile (și, în același timp, prin oamenii) care încep abia atunci 
când se termină. A citi o carte care începe să îți placă abia 
după ce se încheie este un mod inedit de a pregăti priete-
nia (și de a te pregăti pentru prietenie); în acest fel, lectura 
înseamnă transpunerea într-o realitate decontextualizată 

10 ani de ALECART: de la „plimbări speculative” 
la „călătorii revelatoare” 

Andrada Strugaru
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(care ar putea părea respingătoare la un moment 
dat), supunerea la ritmurile acesteia, acceptarea 
setului de semne prin care se deschide față de citi-
tor, iar abia apoi compararea și aprecierea corectă 
a ceea ce a fost citit.

Am descoperit că acolo unde există 
literatură va exista întotdeauna și 
prietenie.

 Însă nu numai cărțile pot fi citite. Atitudinea 
adoptată față de literatură impune și o raportare 
diferită la persoanele din jur, care se concretizea-
ză treptat într-o deprindere de a citi oameni, în 
aceeași cheie a toleranței și a răbdării. La fel ca 
lectura, relaționarea reușită presupune plierea 
pe ritmurile celuilalt și acceptarea acestuia ca 
întreg; înglobarea unei interiorități străine sinelui 
(chiar dacă numai cu scop contemplativ, cum 
se întâmplă și în cazul unor romane valoroase, 
care s-ar putea totuși să-ți displacă) înseamnă, 
la urma urmei, o formă de asumare integrală a 
destinului invariabil al celuilalt. Deci, prin însușirea 
unei atitudini culturale, într-un mod subtil și fără 
premeditare, învățăm, de fapt, prietenia, înțeleasă 
ca realizarea unor corespondențe între propriul 
sistem de valori și cel al persoanei de lângă noi, în 
urma cunoașterii revelatoare a aproapelui.

Pătrunzând (cu pași destul de timizi) în acest 
spațiu cu totul străin și necunoscut, poate chiar 
provocator pentru mine, al redacției ALECART, 
am descoperit că acolo unde există literatură, 
va exista întotdeauna și prietenie. Lectura și, în 
general, arta apropie oamenii; odată asumată ca 
valoare, ca principiu al conviețuirii, aceasta devine 
temeiul construirii unor relații sincere și calde, 
care declanșează transmutații lăuntrice și recon-
figurări continue ale lumilor fiecăruia. În câteva 
luni, ALECART m-a inspirat să îmi schimb poziția 
față de literatură și a reprezentat începutul unor 
prietenii neașteptate, așa că nu pot decât să mă 
gândesc încrezătoare (și cu orgoliu de alecartian) 
la toți ceilalți tineri ale căror „plimbări speculative” 
în literatură s-au transformat în călătorii revela-
toare de-a lungul celor zece ani care se împlinesc 
de la publicarea primului număr.  
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R E C E N Z I I 
L I T E R A T U R Ă  R O M Â N Ă

Citindu-l pe Radu Vancu, am rămas cu impresia unui 
scriitor care își injectează constant (supra)doze de 
poezie, apoi își face analizele, își ia temător pulsul și 

pune toate rezultatele pe hârtie. O lirică sinceră a lucrurilor 
care se întâmplă cu adevărat, construită pe fundamentul 
simplu al cotidianului refiltrat, intelectualizat, în care des-
pre cruzime se vorbește cu blândețe și calm.

Radu Vancu își începe jurnalul nu dintr-un exces de 
existență, ci dintr-un exces de poezie, un sevraj sau un 
impas lăuntric, care îl urmărește îndeaproape; iar strategia 
poetului este de a combate impasul prin impas, de a 
bloca blocajul, lăsând impresia că firul se desfășoară 
în continuare, la capătul unui nod întâmplător, în timp 
ce în mâinile sale împletiturile au fost descâlcite și sunt 
manipulate cu măiestrie, spre amăgirea și iluzionarea 
tuturor: a creierului, a Poeziei, a trecutului. Zodia Cancerului 
este jurnalul unui poet care (după lansarea celui de-al 
șaselea volum crede că) nu va mai putea scrie niciodată, 

care și-a epuizat toate obsesiile (sinuciderea tatălui, pa-
radisul Cami-Sebastian, Poezia), așternându-și pe hârtie 
cicatricele luminoase, fără a încerca să le șteargă sau să 
le estompeze. Este povestea unei căutări, ce disimulând, 
se îndepărtează de un nucleu primar necomplicat, în jurul 
căruia gravitează consemnările: unde sau, mai exact, ce, 
cine este poezia?

Poate tocmai prin tonul controlat, echilibrat al jurnalu-
lui, mi s-a părut că, neintenționat (întrucât fundamentul 
scrierii lui Vancu este sinceritatea), poetul își asumă rolul 
unui iluzionist în propriile confesiuni. Sentimentele intense 
ale obsesiilor sale par mai degrabă uzate, iar recurența lor 
sau constanta revenire la acestea este un automatism: 
Vancu nu mai scrie despre ele dintr-o oarecare necesitate 
de a le elibera, de a se echilibra, chiar de a le ține sub 
control, ci pare că întocmai prin aceste continue invocări 
va regăsi poezia. Dacă până acum din aceasta se ivea de 
fiecare dată trecutul, în paginile jurnalului, Radu Vancu 

Zodia Cancerului, jurnal 2012-2015 și 4 A.M., Cantosuri domestice sunt 
construite în paralel, într-o perioadă în care credinţa poetului în scris 
începea să se clatine, lăsând loc unui vid pe care va trebui fie să îl învingă, 
fie să fie învins de el.

ZODIA CANCERULUI 
& 4 A.M., CANTOSURI 
DOMESTICE de 

RADU
VANCU

Andrada Strugaru



încearcă să o recupereze, nemaicăutând trecutul din ea, 
ci căutând însăși poezia în trecut.  

Acum patru ani, m-am trezit recitind Cărtărescu – și 
asta m-a dus direct și complet neașteptat la Sebastian în 
vis. Acum doi ani, recitirea lui Dostoievski m-a condus, mai 
târâș, mai grăpiș, la Frânghia înflorită. Poate că (...) Herr 
Mann mă va scoate și pe mine (cel din HerrMannStadt, 
nu?) din crizuța mea bovarică & fandosită și mă va face 
să scriu iar. Aș scrie orice, chiar și proză, așa de jalnic am 
ajuns.

Ceea ce pare a fi căutarea unei scântei (de la care să 
re-pornească totul), de la vastele referințe bibliografice 
din Jurnal și până la cufundarea obsesivă (totuși sterilă) 
în amintire, devine, de fapt, doar un punct de sprijin, un 
suport. Poezia este acum o supraprezență care veghează 
și priveghează, iar ea impune o nouă obsesie sau măcar 
o prismă care să reflecte toate obsesiile uzate într-un alt 
fel. Din ceea ce a trecut nu se va naște nimic (care să nu 
fie, la rândul lui, trecut) înainte de a fi așezat sub o altă 
lumină.

În sala în care se scria despre poeți era un feeling de 
priveghi. Oriunde se scrie despre poeți e priveghi. Oriunde 
se scrie e priveghi. Oriunde e priveghi.

Dragă sinucidere

Cred că sunteți sătui până-n gât/ de poeți post-confe-
sionali care vă spun/ cât de mizerabil o duc ei.// Cât de 
mult s-a depărtat/ viața de ei. Cât de mult/ poezia.// Se 
vaită degeaba, ascultați-mă pe mine./ Poezia a fost me-
reu atentă la ei. La/ viața lor. Ba chiar și la moartea/ lor.//

Pentru Radu Vancu a se reapuca de poezie înseam-
nă o reconsiderare, o repoziționare nu numai față de 
această, ci față de cea mai acaparantă monomanie a sa: 
sinuciderea. Jurnalul îi oferă un spațiu în care să reitere-
ze căderea de la capătul căderii, în care urmează să recu-
pereze nuanțe estompate treptat în amintire, în excesul 
de trecut. Nemaifiind impresionat de poezia tombală 
(cu toate că planează asupra lui ipoteza cancerului de 
colon și a unei morți imaginate de atâtea ori), Vancu va 
construi un volum tocmai din acele lumini subtile din 
substratul amintirii, în căutarea cărora se cufundă încă o 
dată în trecut, într-o autoflagelare conștientă. 

Ori poate c-ar fi chiar mai bine să le hibridez cum-
va – să scriu Dragă sinucidere pe imagini de Dimov – să 
colorez adică harta lumii sinucigașe cu acuarele de copiii.

Dr
ag

oș
 P

ăt
ra

șc
u

07



Așa cum prevede scriitorul, volumul, dacă va fi termi-
nat cândva, va arăta cu totul altfel decât credeam atunci, 
însă nu din cauza îndepărtării de la acest concept inițial, 
ci pentru că lumina, culorile vor apărea dintr-o altă direc-
ție, poate neașteptată – atunci. 80 de pagini mai târziu, 
în Jurnal, Vancu trasează contururile celor patru mari 
poeme din 4 A. M. Cantosuri domestice: primul, despre 
posibilitatea și imposibilitatea sinuciderii lui, al doilea, o 
apărare/ilustrare a poeziei domestice, apoi recuperarea 
memoriei tandre și barbare a copilăriei, iar, în final, unul 
care lămurește cum stă în prezent cu poezia.

Tu cu cine dai ochii (sau despre 
posibilitatea și imposibilitatea 
sinuciderii)

Mai mult decât acea obsesie despre care am scris mai 
sus, începută odată cu moartea tatălui său, sinuciderea 
este, pentru Radu Vancu, un dialect comun, în interiorul 
căruia continuă să existe alături de tatăl lui. Fiecare formă 
de autoflagelare (tăieturile luminoase, autodistrugerea 
lentă a alcoolicului) este o formă de recuperare sau mă-
car de disimulare a unei prezențe de departe. Credincioși, 

Dragoș Pătrașcu
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mulți se lasă atrași în numele poeziei în sevrajul alunecos 
al morții, singura dependență care nu se resusține la nivel 
de experiență niciodată, pe care poetul o reia, o uzează, 
imaginează sute de sinucideri, la capătul cărora descoperă 
aceeași teroare, inepuizabilă.

Toate visele mele în care mă sinucideam erau cu defene-
strare: mă aruncam în gol, de pe fereastra de la etajul patru 
sau de pe bloc, și cădeam minute întregi, până la bufnitura 
finală. O cădere în slow motion, dar hiperrealistă, cu exces 
de pixeli & teroare. Mă întreb dacă tata o fi visat și el cum 
se spânzură.

Amesetcând de jumătate de viață în aceeași obsesie, 
totuși ea nu se consumă și nu se risipește niciodată: cel 
ce răscolește trecutul este, la rândul său, răscolit de trecut. 
Contemplarea îndelungată a unei clipe conduce, inevita-
bil, la proiectarea ei în multiple forme (la nivel ipotetic sau 
nu) în latura palpabilă a existenței, lucru pe care îl face și 
Vancu din aceste apăsări recurente.

În vreme ce torni mălai în apa clocotită și amesteci gri-
juliu/ în bolboroseala galbenă, e matematic imposibil ca 
omulețului/ din mintea ta să nu-i treacă prin cap măcar o 
chestie/ din cele ce urmează: (...)// ii) căci Lao Tzî ne învață: 
când tot amesteci îndelung/ în mămăligă, și mămăliga 
amestecă îndelung totul în tine.

Am rămas cu impresia că în Cantosuri părăsirea 
desenează răni care nu reușesc să se cicatrizeze niciodată, 
Vancu părând să caute acele ultime cuvinte care nu au 
fost rostite, făcând loc unui vid, în care, asemenea trupului 
greu, lipsit de viață, purtat cândva pe brațe, cel ce moare 
se eliberează, iar povara e întotdeauna a celor care rămân 
în urmă.

La Canto II de/ două ori ai vrut să scrii:// „lațul pe care și 
l-a pus atunci de gât”// Și de două ori degetele/ tale au bă-
tut:// „lațul pe care ți l-a pus atunci de gât”// Nu degeaba 
creierul/ nu știe să facă noduri. 

Prima parte a volumului, Mansarda, este poemul unei 
lumini noi, care îmblânzește sinuciderea aducând-o în 
Paradisul Cami-Sebastian, astfel încât ea devine, ca în 
Canto II, doar un câine pentru un bătrân. La capătul căde-
rilor lui Vancu se află o plasă de siguranță, unde monoma-
nia este intelectualizată, dresată; am simțit, citind primele 
Cantosuri, că din mansardă poetul nu vrea și nu poate să 
mai coboare, că vede tot ceea este mai jos, însă nu va mai 
ajunge niciodată acolo, cumva conștient că dialogurile 
sale corozive cu tatăl trebuie să depășească limitările di-
alectului sinuciderii, printr-o dublă deschidere, extinsă pe 
trei generații. Ochii împăienjeniți ai părintelui care nu l-a 

mai privit, puși față în față cu ochii copilului, în care stă, de 
fapt, fragilitatea supraviețuirii, imposibilitatea sinuciderii.

Că e magie/ când o imagine îți desface, cu/ frumusețea 
ei// tăioasă, ștreangul/ din jurul gâtului/ și inimii. Că e ma-
// gie când un copil te/ privește ca pe o imagine/ reală. 
Marea// mea magie e că încă/ sunt aici. Și tot asta e și/ 
marea ta magie. 

Capodopera kitsch & plasa de siguranţă

Poezia domestică este, la Radu Vancu, o dimensiune 
care integrează în obișnuință trăiri profunde și meditații 
abstracte; imaginile cele mai comune constituie fondul pe 
care se construiește candoarea, sinceritatea dezarmantă 
a poemelor. Suferința, întunericul, cruzimea capătă înfă-
țișări aproape banale, întrucât în spatele acestora se află 
o anumită căldură, o lumină mai mult intuită. Am regăsit 
în fiecare vers un sentiment de familiaritate și de familia-
litate, o realitate estetică a cărei veridicitate este imposibil 
de negat. Radu Vancu nu propune o poezie care stilizează, 
ci o imagine în care totul este adevărat, în care ființa dă 
cu aspiratorul, spală vase (când se simte prea sublim) și 
bate cu năduf covoarele, scuturând ceea ce a mai rămas 
de scuturat din interioritatea uzată.

Sigur că totul era acolo sus/ leșinător de frumos,/ dărâ-
mător de kitsch/ (Dumnezeu e cel mai puternic artist kitsch 
ever)// (a, să nu uit: omul, nu natura,/ e capodopera lui 
kitsch)// Așa încât n-am avut cum să nu mă gândesc la 
poezie/ Ceea ce m-a scos din sărite

Aici începe un Gărduleț alb de lemn, o altă formă a plasei 
de siguranță, unde obsesiile trec prin filtrul unei raționă-
lități casnice și intime, recuperându-și nuanțele întocmai 
printr-o repoziționare continuă, ce impune revenirea la 
fundamentul existenței simple, cotidiene. Supraviețuirea 
înseamnă salvarea de propriul întuneric, într-o confruntare 
deschisă a credinței în poezie cu credința într-un Salvator 
Mundi – de fapt, credința destrămabilă că el va găsi în-
tr-un alt loc ceea ce nu a reușit să fie pentru tatăl său.

Pentru mine, cel puțin, el e Suporterul. Cu S mare de la 
Sebastian & Salvator Mundi

Gărduleț alb de lemn: ghiozdănel/ de copil iluminând 
tot/ cimitirul.//(...)Gărduleț alb de lemn: ochi de copil 
mișcând prin somn în ritmul/ unei frânghii care se/ lea-
gănă.//(...) și undeva la marginea feeriei/ noi, „perifeericii”, 
vom scrie/ elegante cantosuri domestice/ despre mutilare.// 
Dar pentru/ cine.
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Eu sunt un târâie-sicriu

Am rămas cu impresia că Radu Vancu este în 
căutarea unei răscoliri sau reactualizări definiti-
ve a amintirii, care să îl elibereze de excesul de 
trecut, handicapul care îl face atât de integral 
absent din aici-și-acum. A treia parte a volumu-
lui, 20 de vați, are în centru omul necontempo-
ran cu creierul său, focalizând la nesfârșit pe un 
cadavru poate în speranța că, la un moment dat, 
acela va dispărea. Începe un ritual de deshuma-
re, ce stabilește o dublă deschidere temporală, 
prin care încearcă să îi ofere trecutului său un 
viitor, într-o suprapunere a ipostazelor; el este 
tată și fiu în același timp, pornind de la o pre-
misă necomplicată: imposibilitatea sinuciderii.

Tata, prea mult mi-ai vorbit,/ ajunge, de acum 
o să-ți vorbesc eu./ Nu-n vis, ci chiar pe bune.// 
Și ți-o spun din capul locului:/ oricât de mult 
iubesc sinuciderea ta,/ nu mă voi sinucide.// (...) 
După ce ți-am tăiat frânghia din jurul gâtului,/ 
tu n-aveai de dat ochii decât cu mine./ Eu am de 
dat ochii cu Sebastian.

& (tot) creierul e lumea de apoi

În interiorul fiecărei sinapse, monomania se 
tocește, este uzată, iar neuronii se lasă călcați la 
nesfârșit de pașii acelorași prezențe fantomatice. 
Într-un reflex de autoapărare, Vancu dezvoltă o 
tendință de intelectualizare a obsesiei (și, odată 
cu ea, a oricărei trăiri), printr-o luciditate sinceră 
și caldă, care analizează suferința și excesul 
de existență cu blândețe. Raționalitatea este 
fundamentul unui creier în sevraj, supraîncărcat 
de imagini și de concluzii, care încearcă în mod 
compulsiv poezia.

Sau, mai precis, după 23 de luni în care a 
fost ținut departe de drog, acum i-a fost injectat 
într-o doză imensă. Din asta, de obicei, se moare; 
creierul meu, într-un paroxism euforic sinucigaș, 
se izbește întruna de trei zile încoace de pereții 
craniului, sperând că, tot lovind iar și iar, va trece 
deodată dincolo.

În creier stau toate lumile de apoi; aici 
inteligibilul poate fi disimulat, până la 
transformarea oricărui verdict într-o certitudine 
iluzorie, neconconcordantă cu realitatea. Este 
un spațiu în care tot este înțeles, însă primează 
instinctul de supraviețuire, de apărare, care tin-
de să țeasă mereu alte și alte plase de siguranță.

Ce fericit e omul când crede că bea/ Floris și 
de fapt cântă Veșnica Pomenire./ Când crede că 
ciocnește pahare/ și de fapt clinchetul lor e Tatăl 
Nostru/ tradus în limba păhăruțelor.

În ultima parte a volumului am simțit că Radu 
Vancu ilustrează Poezia revenind la ea cu teama 
de singura prezență care ar putea să reprezinte 
o nouă cădere ireversibilă și iremediabilă. De 
aceea, el conferă tragicului o înfățișare domes-
tică, în care nodurile centurii de siguranță sunt 
strânse. Crezul versului sincer înseamnă, la urma 
urmei, un exces de pixeli & teroare; abia acolo 
începe cu adevărat poezia. 

A/ scrie poeme metafizice e o/ lașitate ori-
cum. Fiindcă toate/ poemele tac despre țevi și/ 
bătături. Și despre tipul cu 5/ copii mici care s-a 
treciuit de/ podeaua sălii sporturilor. Când toți 
scriu/ despre tumori și infarct, eu scriu despre/ 
bătături și terciuieli. Cantosurile bătăturilor./ 
Revelațiile terciuiților./ În ele e tot curajul estetic 
și/ claritatea morală.
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Viața celui mai important compozitor renascentist, 
Josquin des Prez, este învăluită într-o ceață densă. 
Or, romanul lui Cătălin Pavel este construit tocmai 

având ca substrat o negură - neșansa sau norocul dat de 
necunoscut. Așadar, viața fiecărui personaj este inevitabil 
clădită în jurul unui nucleu de o culoare chihlimbarie, trans-
parentă, asumată, ca mai apoi acest nucleu să își formeze 
propriile determinații care să se întindă și să cuprindă 
toate sferele existențiale, să își clădească numeroase înve-
lișuri cu ascunzișuri greu de descifrat. Adevărul unei lumi 
se transformă într-un bun personal, romanul propunând 
exemplul lui Josquin, suflet hoinar, rătăcitor, care ajunge 
fără să vrea pe pământ românesc, în Dobrogea. Ceea ce 
căuta el cu adevărat aici în sat avea să afle fără să întrebe 
pe cineva, pentru că nu ar fi suportat răspunsul esențial 
din partea unui necunoscut. Astfel, acesta ajunge să își 
însușească simbolic o lume pe care, în cele din urmă, o va 
părăsi, după ce își va găsi echilibrul în spațiul ei protector, 
familial. În acest fel, fiecare durere și fiecare amintire sunt 
tratate cu o ironie brută de o calitate neprețuită, ironie 
care pare doar să sfideze orice regulă a circuitului normal 
al lumii. În ceea ce privește muzica acestuia ca punct de re-
ferință pentru romanul în cauză, ea este flexibilă, incredibil 
de ofertantă la nivel de semnificație pentru ascultător. În 
genere, sacră, dedicată întru totul ființei supreme, armo-
niei perfecte, dar și laică, pe model trubaduresc, fapt ce îl 
ajută pe Cătălin Pavel să își construiască personajul pe o 
anumită direcție, încadrându-l în tiparul căutătorului ce își 
transformă parcursul, existența sa și a celor din jur, într-o 
satiră veritabilă.

Trăim în mai multe lumi deodată, 
altminteri n-am îmbătrâni niciodată.

Toate visele pe care le-ai construit cândva, toate sce-
nariile, toate planurile pe care ți le-ai imaginat se întorc 
mereu în locul în care s-au născut. Nevoia de recunoaștere 
a sinelui, a întregirii unei imagini personale, îl poartă pe 
trubadur pe acele pământuri unde își va găsi marea iubire 
pierdută în urmă cu douăzeci de ani, pe Ilona; fiica de a 
cărei existență nu știa, Magde; dar și prieteni, oameni de 
încredere, Akiba, tâlharul și Dimitrie Cantemir, acordeo-
nistul. Absurdul este ascuns în lumea satului, în glume, în 
tipologii, în confruntări de mentalități, în povești spuse în 
cârciumă, la colțul unei străzi înguste, sub crengile bătrâne 
ale unui copac, pe malul unui lac. Era deci puțină lumină 
aruncată asupra unor lucruri care rămăseseră întunecate, 
poate pentru că așa păstrau mai ușor restul de disperare 
îmbibat în ele.

Străinul se integrează ușor-ușor în spațiul descoperit, 
găsește răspunsuri la unele întrebări și trăiește în grani-
țele impuse de propriile greșeli, care devin pilaștrii unei 
existențe, unei călătorii. Spiritual, el este sărac, se învârte 
în cercul vicios al propriilor erori cu chitara în spate, în că-
utare de povești. Ai știut, și nu ți-a păsat, că vei fi întrebat 
asta, cum ai putut să cauți și să găsești atît de mult în ceva 
atît de pieritor, cum a putut îmbrățișarea asta să însem-
ne pentru tine însăși viața, cînd acum știm cît de limitată 
era, acum, cînd avem înțelepciunea nimicniciei. De cele 
mai multe ori, când un ceva nu poate fi cuprins, când nu 

CHIHLIMBAR de
CĂTĂLIN
PAVEL

arcanele lumii și căutarea iubirii 

Sunt iubiri care sângerează, ce sunt de cristal, atât de ușor se pot risipi, iubiri 
pe care nimeni nu le poate ţine în loc și trebuie lăsate să zboare, în libertate, 
dar și iubiri cu nuanţe timide de chihlimbar, care strălucesc în întuneric, care 
te fac să crești cu și prin ele. În Chihlimbar, pe fundalul muzicii renascentiste, 
se expun povești de viaţă autentice, pulsatile, care se construiesc în jurul unei 
iubiri marcante pentru fiecare dintre cei care au avut norocul să trăiască una.

Amalia Carciuc 
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are explicație sau sens se dorește a fi eliminat pentru că 
necunoscându-i-se forța ar putea distruge armonia deja 
prezentă. (Dumitale nu-ți pasă de gardul care cade, și asta 
mă îngrijorează, dumneata nu ai niciun scop; dacă aș ști că 
ai venit să cumperi tot satul meu ca să îl razi(...) aș ști cum 
să mă port.)

Dacă în prima parte a romanului, raportarea se face în 
mod direct la muzică, se trăiește prin și din ea, Josquin 
fiind un factor perturbator, străin, în cea de-a doua se 
produc mici modificări în structura personajului care își 
găsește refugiu într-o familie regăsită. Schimbându-și 
structura interioară întrucât se atașează, iubește, dar nu 
fugitiv, este obligat să își găsească un sens și în lumea 
materială. Până atunci persista și se adâncea în greșeală 
tocmai pentru a trage învățăminte, pentru că natura sa 
se obișnuise cu pierderea, transformând-o într-un mod 
profitabil. Totul se schimbă când chitara și lenea nu mai 
pot să asigure liniștea și confortul unei familii. Magde și 
Ilona vor să îl transforme într-o mică piesă dintr-un me-
canism existent de o veșnicie, uitând sau neștiind, de fapt, 
că stabilitatea, că o poziție clară, un rol cert nu au cum să 
corespundă unui om al poveștilor, al străzii, al muzicii, al 
desfrâului, al libertății. Cînd se trezi din somnul otrăvitor 
de zi, fu notificat că întoarcerea din somn în lumea asta e 
o izbitură cu burta de apă. Uneori izbitura asta e fericită, în 
mijlocul mizeriei ți se pare deodată că există și o trombă a 
frumuseții și eternității lumii. Ca dovadă, va eșua și nu va 
primi postul de profesor la școala din sat.

Știi, nu trebuie să iubești intens ca să înveți despre 
dragoste, ci doar să iubești îndelung.

Dimitrie Cantemir, Akiba, Magde, Argint, viceprimarul 
sunt constructori de povești, dând o formă exactă iubirii. 
Trăită diferit, iubirea fiecăruia se consumă cu nesaț, în ne-
știre și se finalizează prin eșec sau în parțială neîmplinire. 
Niciun personaj al lui Cătălin Pavel nu este mulțumit de 
iubirea sa, poate doar cea a fiului lui Argint este una con-
stantă pentru că este naivă, copilul percepând lumea cu 
un aer amărât, deoarece deja nu se mai miră de nimic din 
ce vine dintr-un spațiu pe care oricum nu îl poate cuprin-
de în întregime. Din fiecare experiență rămâne o umbră, 
dezvoltându-se un soi de atașament pentru tot ce a fost 
și nu se va mai repeta niciodată. Romanul poate fi privit 
și ca o înșiruire de învățăminte, fiecare capitol, fiecare zi a 
trubadurului materializându-se într-o lecție ce stă ascunsă 
în multe dintre rândurile autorului. Ilona se dovedește a 
nu fi singura iubire a lui Josquin. După pierderea acesteia, 
rătăcește mult și totuși, în Italia se găsește cineva care să îi 
ofere speranță, o prezență misterioasă, neînțeleasă. După 
ce o va pierde și pe aceasta fără voia lui, se va întoarce in-
conștient la Ilona, la punctul inițial. Iubirea lui se naște din 
pierdere, iar prin pierdere capătă putere și însemnătate.

Nu mai ești iubit decât din momentul 
în care te întrebi dacă nu cumva mai 
ești iubit și vezi că așa e. Pierderea cea 
mai mare are loc, bineînţeles, nu dacă 
celălalt își retrage iubirea lui, ci dacă 
reușește să te împiedice să-l mai iubești.

Începutul și finalul romanului se situează în alte sfere 
decât cele ale profanului, ale banalului, pornesc de 
dincolo de oameni, motivul comun fiind povestea. Finalul, 
în genere, aduce conchiderea unei experiențe și cere 
rememorarea acesteia. Or, Josquin, care a trăit doar din 
povești distincte, date de locuri străine, îndepărtate, simte 
stabilitatea din propria viață ca pe un sfârșit prea dur pen-
tru propria poveste. În ziua de apoi, ți se va cere o poveste 
cum bine se dezvăluie în incipitul romanului. O poveste 
autentică și căreia nu îi vei putea adăuga înfloriri pentru 

foto: Bogdan Pîrău
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că în acest mod ai distruge coerența și adevărul vieții a tot 
ce ai trăit. Întregul roman pare că se construiește în jurul 
acestei idei de povestire. La nunta lui Akiba va avea loc 
un concurs de povestiri despre Dumnezeu, cu înțelesuri 
ciudate și încifrate, dar care vor dezvălui o mică parte din 
adevărată interioritate a fiecăruia.

Chihlimbar e o carte complexă, despre muzică, despre 
istorie, despre dragoste, toate constituind fundalul pe care 
se va contura, la final, din contopirea lor, literatura. Drama 
și umorul își găsesc adăpost sigur în toate poveștile țesute 
și întrețesute una din alta. Un adevăr generează un altul, 
un fir de ață alăturat altuia alcătuiește o țesătură, un om 
alăturat altuia formează umanitatea, iar o poveste spusă 
dintr-o poveste nu își va găsi final.

P.S. Am ales să privesc Chihlimbar ca pe o provocare. 
Pot spune că am citit romanul cu o speranță neînțeleasă, 
punându-mi obsesiv întrebarea: Va rămâne? Trubadurul 

va rămâne? Am încercat să simulez plecări, despărțiri, 
lacrimi, îmbrățișări și am continuat să citesc. Am rămas 
cu impresia că poți trăi doar pe acordurile line ale muzicii 
și din iubire, că doar împreună cele două își găsesc un 
sens care, în cele din urmă, se intersectează cu cel al vieții 
propriu-zise. Toate se leagă în romanul lui Cătălin Pavel, 
acțiunea în sine e un fir cu noduri ce trebuie descâlcite, 
așadar, răbdarea rămâne cheia. De fapt, întreaga schemă 
cu determinațiile sale, mai precis, toată povestea cu micile 
sale tentacule este un test al răbdării și al încercării auten-
tice de a construi un personaj și de a-l plasa într-un spațiu 
care nu ar putea fi asimilat de către acesta. Sfârșitul m-a 
condus la ideea că valoarea romanului poate fi pusă în 
balanță cu piatra de acel galben etern, galben din soare... 
Da, despre chihlimbar vorbesc. Diferența? Poate doar că 
transparența pietrei nu echivalează întru totul cu esența 
omului care, prin natura sa, va lăsa mereu loc de încă o 
dilemă, de încă un secret.

foto: Bogdan Pîrău
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Parcurgând paginile romanului atât de consistent, cu 
o temă gravă - latura întunecată a comunismului, 
dublată de prezența unui fir narativ intermitent și 

vag - mi-a fost imposibil să înțeleg cum de umanitatea 
este capabilă să născocească gânduri și planuri atât de 
catastrofale și cum de o perioadă, un oraș și o mână de 
oameni pot să îmi formeze/să îmi deformeze percepția 
asupra lumii. Mi se pare acum că omul și-a pierdut lum-ul 
(lum-lumina) și umblă bezmetic într-o beznă densă.

De când mă știu, m-au atras aspectele întunecate ale 
epocii în care trăim sau ale celor care au fost, deși analiza 
obiectivă este aproape imposibilă. Mă interesează, pentru 
că nicio atrocitate nu trebuie trecută sub tăcere; e necesar 
să i se păstreze vie amintirea. Nu sunt pasionată de orori, 
ci de ceea ce se află în spatele lor, de modul și de motivul 
pentru care s-au manifestat. Orașul închis m-a ajutat să 
înțeleg un moment aparent încheiat și să conștientizez 
fragilitatea umanității, a peliculei extrem de fine care îi 
menține stabilitatea. Totodată, mi-a reamintit că ne aflăm 
mult mai aproape de pierderea moralității decât am crede. 
Perioada comunistă a avut grijă să le smulgă tuturor 
speranța de a avea o existență firească, ascendentă, 
demnă – de a avea o existență. Ceea ce au îndurat în tă-
cere mii și mii de ființe a căror suferință nu ne este încă 
(în totalitate) cunoscută poate fi numit viață doar la nivel 

fiziologic, nu și altfel. Simt nevoia specificării motivului 
pentru care am optat pentru utilizarea termenului ființă - 
fiindcă, nu demult, orice fusese înzestrat cu darul gândirii 
era pândit permanent de pericolul de a fi deposedat de 
opinie (nu doar de capacitatea de a o exprima), ceea ce 
conducea la probabilitatea de a asimila valorile promovate 
de regim sau, în cazul în care rezistența era mai puternică, 
la somnul subteran.

Persoanele cărora le-a fost dat să își petreacă viața în 
acest cadru nefast nu realizau pe deplin tratamentul inu-
man la care au fost supuse, pentru că nu le era foarte clar 
că se poate și altfel. Mihăiță, Vișinoiu (figură sinistră, pe 
care îl consider atât părtaș la crimă, cât și victimă), Ilinca, 
adolescenta care trecea pe Independenței, toate destine-
le prinse în pânza de păianjen a unei istorii frauduloase 
mi-au reamintit că dramele au fost omniprezente chiar și 
în istoria recentă și că au fost trăite în tăcere, în închisori 
retrase, în condiții inumane sau în propria reședință, în 
propriul cartier. Nici peisajul străzii, privit în perspectivă, 
nu are drept itinerariu normalitatea, ci pare aproape vid, 
împânzit de oameni teleghidați, care nu se deplasează 
urmând ceea ce le dictează propria rațiune. Căci altcineva 
dictează pentru toți, căci toți sunt (sau trebuie să devină) 
la fel, frați și socialiști.

ORAȘUL ÎNCHIS de
VIORICA 
RĂDUȚĂ

scurt eseu despre cine am fost

Totul se învârte în jurul unui destin halucinant, care unește secvenţele narative, 
epocile și destinele altor persoane și personaje într-o imagine năucitoare, 
caleidoscopică și înfiorătoare. E un timp deposedat de vitalitate, fără speranţă, 
care pare atins de un declin apocaliptic a cărui aducere în prezent de către 
Viorica Răduţă mă găsește profund tulburată. 

Alina Viţel
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Până acum, nu m-am gândit la Râmnicu 
Sărat ca la un oraș martir, orașul 
închis(oare), cu toate că știam care 
îi fusese contribuţia (nefericită) la 
reeducarea și exterminarea lentă, dar 
sigură, a „elementelor” catalogate drept 
nocive de regimul socialist. 

Nu îmi pot imagina gradul de manipulare psihologică 
aflat în spatele acestui univers opresiv, ci sunt doar ca-
pabilă să percep – și cartea Vioricăi Răduță a jucat un rol 
important - gravitatea efectelor. Este puțin probabil să 
înțelegem pe deplin ceva cu care nu ne-am confruntat di-
rect, dar e important să avem conștiința atotputerniciei re-
gimului. Din păcate, o aveau și cei cărora le fusese atribuită 
o putere incisivă, totală, inumană și dezumanizantă, care 
nu ar fi putut să nu lase în urmă un dezastru. Satisfacția pe 
care ți-o oferă supunerea celuilalt, lipsa empatiei, puterea 
de a umili, de a exercita forța brută, cu care oricum ne 
obișnuise istoria, au culminat în anii '60 și au dezumanizat, 
cred eu, irecuperabil. Nu au fost doar construite câteva 
închisori, ci și implantate în mințile tuturor noi coordonate 
morale - cu toții au fost învățați să fie sadici și impasibili 
în fața nevoilor celorlalți. Decontextualizând, te poți între-
ba ce este rău în a fi un cetățean model? Răspuns: Este 
extrem de grav să fii martor și apoi complice la o astfel 
de exterminare în masă a elitelor, a oricui ar fi putut să 
se opună. Cetățeanul model nu există, istoria ne învață că 
cetățeanul model e omul fără însușiri sau, mai mult, omul 
dezumanizat, coborât la stadiul de animalitate.

Executarea în totalitate a ordinelor absurde a condus la 
nebunia Mihăiță, la plutirea prin realitate și la desprinde-
rea lui (parțială și apoi totală) de aceasta. Unul dintre mul-
tele aspecte intrigante ale aceste cărți și care mi-a suscitat 
interesul este modul în care totul pare a se afunda într-o 
continuă incoerență, care, paradoxal, m-a ajutat să înțeleg 
faptul că societatea acelor ani nu era doar bolnăvicioasă 
(profund viciată), ci una îndobitocită de frică: omul redus 
la stadiul de simplu instrument al regimului.

Pentru a putea evidenția impactul pe care l-a avut volu-
mul asupra mea, las mai jos o simulare a gândurilor care 
mi-au trecut prin cap în momentul parcurgerii unuia dintre 
primele capitole „Doar imagini între care nu pot face niște 
corelații pertinente. Nu mai înțeleg. Nu înțeleg. Mihăiță s-a 
jucat cu cercul în fața pușcăriei. Apare periodic câte un 
fotograf. Nu îmi este nimic clar, de parcă ceva ar fi mereu 
eludat. De ce nu e totul mai ușor? Chiar asta a fost?”

Tortura e atât de frecventă, încât devine la fel de co-
mună precum respirarea aerului (ba chiar, uneori, cea din 
urmă putea deveni, sumbru, o raritate). Nume sonore 

precum Ion Mihalache sau Corneliu Coposu au suportat 
chinuri inimaginabile doar pentru că nu au renunțat la 
voința de a se opune. Pentru că nu au fost de acord să slu-
jească o ideologie înăuntrul căreia nu se regăseau. Pentru 
că nu s-au prefăcut. A-ți păstra verticalitatea poate să îți 
curme viața într-o fracțiune de secundă, dar un trai care se 
bazează pe lipsa principiilor morale nu este, cu siguranță, 
o alternativă. Evenimentele au, aproape în totalitate, o 
latură ușor cinică, deci, dacă o carte poate reda o astfel 
de senzație, atunci adevărata desfășurare a faptelor a luat 
încă de la început o turnură tragică.

Putea fi oricare oraș, din orice țară, dar în romanul 
Vioricăi Răduță este Râmnicu Sărat. Oraș aflat la conflu-
ență de drumuri în care s-a scris istoria cu i mic, în care 
oroarea a săpat în ziduri și în suflete cuvântul exterminare. 

Un aspect frapant este minuțiozitatea și plăcerea indusă 
de actul violent, satisfacerea nevoii animalice de a lovi, de 
a tortura, de a testa limitele trupului și voinței victimelor. 
De a te raporta la anormalitate ca la normalitate, de a 
face răul cu aceeași seninătate cu care mănânci, vorbești 
sau fumezi o țigară. Nu doar perioada în detenție devine 
insuportabilă, ci moartea însăși e personalizată, iar trupul 
inert este supus apoi unor noi umilințe. Ca și drumul spre 
groapa comună - la fel de mizerabil, la fel de indiferent tu-
turor. De parcă ura față de mort s-ar prelungi la nesfârșit. 

Interesant în Orașul închis este faptul că nu doar peri-
oada comunistă este adusă în discuție, ci și alte momente, 
mai îndepărtate sau mai apropiate, care au adus degrada-
rea sau, mai corect spus, modificările pe care societatea 
le-a resimțit până în profunzime. Se recreează astfel o 
istorie a urbei cu întâmplările ei banale sau semnificative, 
cu viețile și morțile ei, cu tiparele existențiale și micile 
drame personale. Mihăiță devine astfel o voce care se 
sustrage timpului istoric concret, martor al unor secvențe 
de existență surprinse în gloria lor trecătoare sau în de-
șertăciunea inutilității lor. Profund semnificativ aș spune, 
căci vocea e a nebunului, a mortului, a celui care subliniază 
astfel lipsa oricărei logici în desfășurarea faptelor.

Limbaj colorat, zâmbet viclean, comportament odios, 
transformarea compasiunii în motiv de rușine. Renegarea 
propriei identități, a propriilor principii. Împachetarea lor și 
aruncarea în trecut. Plasarea culturii într-un spațiu acultu-
ral, ceea ce necesită o extrem de mare pricepere în ceea ce 
privește păstrarea aparențelor. La capitolul educație nimic 
din ceea ce ține de informație nu șochează, ci modul în 
care se comportă cei care o livrează și cei care o primesc. 
Mereu își face apariția ceva care nu le dă voie să aibă parte 
de un parcurs firesc - griul, care aduce după sine compor-
tamente și dispariții ciudate, subite.Doina Axenti
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Nabab versus muritor de foame. 
Toreador versus victimă

E o lume a cărei prăbușire s-a realizat sistematic, în care 
nici măcar fotografiile de la absolvire nu mai au vreun 
impact, căci ele sunt clipe moarte dintr-un trecut care nu 
are nicio legătură cu prezentul, în care împlinirea e mai 
degrabă personaj episodic. Cufundarea în propriile gân-
duri și frici împiedică realizarea unor dialoguri coerente cu 
ceilalți, cu mediul, cu propriul sine. Totul e impregnat de o 
frică inflamabilă.

Râmnicu Sărat nu reprezintă în această carte doar spa-
țiul în care a existat unul dintre cele mai cumplite spații de 
tortură și reeducare, închisoarea în care au avut loc atroci-
tăți de nedescris, ci pare o imagine miniaturală a României 
de atunci, redând cu o veridicitate uimitoare fiecare deta-
liu – de la cum se desfășura o zi de școală la micile drame 
cotidiene, la felul în care era privită o persoană instabilă 
din punct de vedere psihic.

Orașul este deposedat de sensul lui inițial – acela de a 
constitui și a adăposti o comunitate - devenind doar un 
schelet, o rămășiță, o umbră a ceea ce a fost odinioară. 
Renovarea l-a bulversat în mod iremediabil. Tortura și 
torționarii nu și-au pus amprenta doar asupra zidurilor 
și a trupurilor, ci și asupra caracterului întregii societăți - 
decăderea morală nu mai trezește niciun fel de emoție, 
muribundul croitor pare impasibil în fața morții ca și cum 
ar simți că deja s-a confruntat cu ea în timpul vieții în ne-
numărate rânduri. Disecarea lucidă a fiecărui detaliu poate 
fi uneori incomodă, dar imperios necesară. 

Mesajul cărţii este evident: nu putem să 
întoarcem spatele evenimentelor care 
au fost, indiferent de violenţa care le-a 
însoţit, nu putem și nu trebuie să uităm 
cine am fost. 

Orașul închis e o carte înăuntrul căreia se desfășoară 
viața sumbră a unui microunivers și care mi-a indus sen-
zația că sunt prinsă într-un vertij, iar speranța că acesta va 
lua cândva sfârșit se dovedește pură deșertăciune. Treceri 
în neființă amețitoare, care încă mă pun pe gânduri, 
dezorientarea mea cumulată cu cea a protagoniștilor, un 
Mihăiță care pare impasibil în fața legilor naturii și care 
își creează propria lume, în care poți pleca azi și te poți 
întoarce ieri, în care în fiecare moment există ceva care să 
îți reamintească de condiția de potențială victimă sau de 
virtual călău, aceasta este lumea pe care Viorica Răduță o 

recompune cu migală, descompunând-o în toată mărunta 
ei mizerie umană.

Prin modul în care este construit, Râmnicul se do-
vedește a fi claustrant, dar impresionează și invită la 
meditație. Nimănui nu i se oferă cu adevărat șansa de a 
scăpa. Mișcările nevrotice ale deținuților (ale tuturor, căci 
închisoarea nu putea fi delimitată, ci mereu extinsă), dia-
loguri care par că nu pot lua sfârșit fără a aduce în prim-
plan cruzimea omniprezentă constituie substanța acestui 
spațiu mormânt. Extrapolând crimele cu premeditare, 
prezentând răul ca fapt devenit comun și incapacitatea 
de a înțelege adevărata față a bolilor mintale - faptul că 
acestea acaparează, romanul oferă o imagine a unei lumi 
alb-negru, dezolantă, imposibil de salvat. Nu se aduce 
niciun moment în discuție trecerea în neființă, ci doar 
necesitatea acceptării iminenței acesteia. Nu este nimeni 
cu adevărat bolnav, ci are doar trupul și mintea afectate 
de tipare sordide induse unor ființe care au uitat că sunt 
oameni. 

Așadar, Orașul închis nu trebuie privit ca o lecție pedan-
tă de viață, ci ca o mărturie a unor vieți curmate prematur, 
a căror primă (sau unică) vină este aceea de a se fi plasat 
nefericit în spațiu și în timp. Parcursul Ilincăi și cel al lui 
Mihăiță (oare numele de alint este prezent tocmai pentru 
a-i accentua inocența și incapacitatea de a se apăra de 
propria-i persoană?) sunt legate doar prin paralelism, 
întretăierile destinelor celor doi fiind mai degrabă imagi-
nare. La fel de fictivă se dovedește și șansa de a nu deveni 
marionetă într-un teatru grotesc, dezolant, absurd: Totul 
sau nimic. Îi nimicim ori pe toți, ori pe niciunii. Mereu și 
mereu intervine vigilența unor inși care nu-și înțeleg (și 
nici nu își vor înțelege vreodată) rolul, iar zelul cu care își 
îndeplinesc sarcinile de partid e forma cea mai de jos a 
lașității, a răului, a bolii.

În loc de concluzie/Final deschis

Suntem un popor sângerând și nu ne vom putea (re)
găsi pacea (Oare aceasta să fie strada Păcii?) decât dacă ne 
vom dori cu adevărat și vom fi lipsiți de ură și de părtinire 
(sine ira et studio) în analiza și înțelegerea a ceea ce s-a 
întâmplat, a fenomenului de mutilare spirituală care a fost 
comunismul românesc. Orașul închis îndeamnă la căuta-
rea echilibrului și, totodată, mi-a reamintit faptul că acel 
om care nu-și cunoaște trecutul nu are viitor. 
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Adevărat îți spun, ne încredințează Adriana Carrasco 
în volumul Dezmembrați*, poemul Cântec lucid. 
Fiul lui Dumnezeu rostise și el cândva promisiunea 

aceasta a fericirii, pe care poezia ne-o mai împrumută ca 
pe o consolare sau ca pe-o aducere-aminte, reconstituin-
du-i plinătatea: Adevărat grăiesc ție, astăzi vei fi cu Mine în 
Rai! (Luca 23, 43). Întreg volumul se construiește parcă în 
jurul acestei așteptări deznădăjduite care înfiripă din ce în 
ce mai acut, în tonuri grave, prelungi, ascensionale, mize-
ria, răul, furia, zdrobitoarea stare a existenței fără sens în 
care ne rotim din ce în ce mai fragmentați, în disonanțe și 
dizarmonii, compuși și descompuși, dezmembrați pentru 
a ne lipi artificial, aproape sălbatic și în cele din urmă fără 
speranță. 

Atunci când fericirea demonstrează că ea ar putea ființa, 
ar putea avea loc, intervine teama, un anumit și apoi…? 
aproape că ne descentrează de pe calea noastră, demon-
strând că e, ca toate celelalte, pripită. Atunci m-am temut 
că aș putea fi/ fericită/ fără să mă fi pregătit ceva pentru 
asta:/ cum voi accepta/ să îmbătrânesc legănată în mulțu-
mirea de sine. Posibilitatea ieșirii din zbucium e ceva atipic, 
nefiresc, iar lumea pare tributară mai degrabă blestemului 
primordial al păcatului, al urii și al răului în genere, decât 
fericirii, dragostei, împăcării. Aici, printre toate acestea, 
unde e Omul? De unde neputința aceasta de a alege? Ce 
câștigăm din tristețe? Poetul își poate sugruma ataraxia 
sorții sale printre bucăți de hârtie moartă, ceea ce e viu 
deja nu mai contează, iar tensiunea crește odată cu reve-

lația că și poezia poate împietri. Și ea se lasă cuprinsă de 
un soi de moarte, mult mai acerbă, mult mai înaltă decât a 
noastră, pentru că are în fața ei un înger demult decăzut. 
Claudiu Komartin nu iartă nimic acestei femei care și-a 
închipuit că devine statura și statutul îngreunat de pră-
păstii străvechi ale omului, chiar dacă metempsihoza sa 
livrescă este de un echilibru calculat, aproape matematic, 
iar Adriana suferă și lacrimile i se întrevăd ca și cum ar 
exista. De fapt, ea chiar există:

îngerii pe care i-am blestemat
să se prăbușească
pentru a-ți face loc, mult prea târziu,
nenorociții ăia de îngeri care nu vor
ști niciodată nimic
iar tu ai înțeles
totul înaintea oricui.

Construcția aceasta interioară întemeiată pe creșteri și 
descreșteri alungă îngerii ca să facă loc omului. Senzația 
e că schimbul acesta devine un joc și o obișnuință, o 
nevoie și o stare de a exista. Am rămas, în urma lecturii, 
cu impresia că poetul Komartin îi face loc Adrianei cu 
ușurința și firescul gestului de a pofti un musafir să-ți 
pășească pragul. Minunea omului acestor versuri este că 
el cunoaște lumea prin anticipare și înaintea oricui: este, 
așadar, un ales care și-a cucerit statutul eliminându-i po-
sibilitatea, potențialitatea. Înțelegând că locuiește o lume 
în care doar mucigaiul mai poate înflori, omul acesta e 
mai aproape de Bine prin Rău și percepe altfel Frumosul 

MAEȘTRII UNEI ARTE 
MURIBUNDE de

CLAUDIU
KOMARTIN

despre făurirea omului și marginile lumii

Despre alterităţile lui Claudiu Komartin, poetul, înţeleg cel mai bine citindu-i 
versurile. Despre necesitatea transmutaţiei, ca un exerciţiu de a fi cine nu sunt 
și de a mă alege apoi tot pe mine cel adevărat, vor înţelege cei dintre noi care 
au încercat, măcar odată, să scrie versuri. 

Ioana Tătărușanu
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Alexandra Apostol este elevă în clasa a IX-a la Colegiul Național „Petru Rareș” 
Suceava.

neidentificabil, cuantificabil doar prin faptul că reprezintă 
un reper pentru viețile noastre. Să fie acel ceva un dumne-
zeu? Religiozitatea e urma unei ironii negustate în volumul 
lui Komartin, care stabilește traseul între viață și moarte, 
între credință și disperare, absență și plinătate, iar între ele 
se află un mare pas: poezia lăsată învinșilor. Ne rămâne 
restul acesta consistent, al acelora dintre noi care nu sunt 
poeți, dar au cules poezia din ei înșiși, după un covârșitor 
drum al găsirii sau al regăsirii. Privirea trebuie orientată 
mai întâi înăuntru pentru ca mai apoi deschiderea ochilor 
să se petreacă dinăuntru spre exterior. Poate că lumea ar 
fi, la rându-i, mai blândă cu noi, dacă am înțelege că dispe-
rarea devine nobilă doar atunci când învățăm și reușim la 
răstimpuri să ne oferim răgazuri. Între două gânduri mari, 
ca între două versuri, ca între doi oameni, se cere uneori 
vidul.

și Fericirea pentru că este încredințat că nu le cunoaște, 
că universul e un cerc vicios al solidarității suferinței 
noastre pe care o parcurgem în scop subzistent. Adriana 
crede însă că, pentru nimic din cele de mai sus Nu e vina 
ta. Învinșilor li s-a lăsat poezia, adică celor care locuiesc 
în ilimitat cunoscând limitele și populează blând revol-
tați, cu stupoarea celui care aproape s-a lăsat păgubaș 
și totuși încă posedă vigoarea aspirației, făgașul a toate 
primitor al vieții. 

Li se va permite revelația aceasta a urâtului și a 
grotescului vieții și a oamenilor simpli și săraci și ei vor 
înțelege fiindcă au ales să rămână ei înșiși. Restul vor 
locui o umbră a fericirii-iluzie sau vor încerca să uite. 
Adriana crede că uitarea ne face egali. Și-atunci, o întreb 
firesc: unde ne duce amintirea? Înapoi în noi, fragilitatea, 
vulnerabilitatea, anihilarea omenească, fulgurantă sau 
stabilă a violenței exterioare, tremurul emoționat, firesc, 
al stării de a fi devin periculoase pentru că preced un 
refugiu, îl presimt și îl îngână:

Pământul proaspăt în care ne legănăm
fără să ne pese de viața de-afară
de bătaia ei scurtă și genele care tremură tremură

Din acest cotlon al simțirilor molatice, încă vii și calde, 
fremătătoare, se poate spera la perspectiva, la rându-i 
rotitoare, a unui cerc de lumină tot mai strâmt de pe 
fundul paharului. Imaginea aceasta închipuie un vertij 
care ar trebui să înspăimânte și să întrevadă cioburile 
din fundul paharului spart de razele cercului de lumi-
nă: acolo se află poezia pe care Adriana o iubește cu 
adevărat, visceral (în câte feluri se poate iubi/ și nici unul 
nu-i separat de carne), poezia fără metafore scremute 
și inodore care își asumă, asemenea omului nefericit, 
riscul de a se scufunda pentru a-și construi înălțarea. 
În acest context, fragilitatea nu mai alină, blândețea și 
gingășia sunt muribunde și freamătă a disipare: să-mi 
ating scăfârlia cu degetul lipsă ca pe o păpădie/ în care 
se pregătește să sufle un mort. Scheletul acesta aproape 
ludic și aproape drăgăstos este cea mai fericită reflexie a 
umilinței, singurătăților, opintelilor și speranțelor deșar-
te care se zbat izbăvitor în lume pentru că el se apropie, 
ieșind din el, abandonându-se lui, de un microcosmos 
unde, căutată, viețuirea fericirii și a fericiților încă tremu-
ră și încă se roagă pentru cei în destrămare: păpădia.

De cealaltă parte, barbară, umană, Adriana merge 
să-și cumpere alcool, dar declară că se duce după lapte 
și printr-o sinceritate debordantă își sfidează propria 
minciună, probabil căutându-și, la rândul ei, alteritățile. 
Viețile noastre depind de ceva ce nu pot numi, așadar de 
un anume ceva situat într-o depărtare cețoasă, un ceva 

foto: Cristiana Ursache
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Copilăria, încriptată dezoxiribonucleic, ca o sămânță 
din care încep să crească amintiri, poate fi consi-
derată un proces genetic ce presupune o schim-

bare de cromozomi (particule de memorie) dintre om 
și prezent, o trăire a clipei atât de intensă, încât viața se 
răspândește prin tot circuitul macro sanguin, în universul 
exterior. Iubirea, catalizator care nu poate da greș, atacă 
inerția și este înțeleasă ca o simbioză dintre matur și 
imatur, ca o concretizare a sinelui, condensată în picături 
roșii sub formă de inimioare desenate strâmb cu cretă pe 
asfalt, atât de simplă, copilăroasă: poveste a degetelor lui 
și ale ei încrucișate asemenea catenelor de ADN (de-am fi 
fost adolescenți m-ar fi purtat pe părul despletit, aș fi strâns 
florile din curte cu toată verdeața ca pe-o pătură în care 
să o înfășor). Fără granițe, lipsită de greutatea înjositoare 
a realului, copilăria înseamnă o înlănțuire de imagini, o 
alternare a calmului matern și a panoramei văzute de pe 
bloc, un joc de lumini și de cioburi și de umbre, toate piese 
într-o recombinare genetică a prezentului neclar delimitat 
de trecut. Astfel, cerul comestibil, capac al acvariului uman 
de beton, blocul plin de viață, devine o origine spre care 
tindem, spre care privim, pe care o atingem rămânând ui-
miți de fiecare moleculă de vis, lumină vărsată peste oraș 

(ajungeam imediat aproape de cer. Păsările evantau prin 
penele aripilor lumina pe chipurile noastre). 

Le-aș fi lăsat fără dopuri, aș fi plecat 
înapoi la mine și le-aș fi destupat pe 
ale mele iar și iar până s-ar fi aprins ca 
niște lumânări.

Alcoolul și moartea sunt post imagini ale copilăriei duse 
într-un alt spațiu, al adulților și al războiului acestora, al 
ieșirii din acvariu și al așa-zisei maturități. Acel must dulce 
ca trecut printr-un mare nor de vată pe băț este o pseudo 
plasmă cu globulele albe de copilărie, amestecate cu alco-
olul intrat în sânge, cu problemele sanguine, cu globulele 
roșii ca inimioare copilăroase îmbibate de oxigen, care 
scriu în continuare mecanic un cod genetic al memoriei 
malformate de viitor. Evoluția ca un exercițiu de echilibru, 
de adaptare, ca un ritual al monotonului bipolar și totuși 
rațional în care desincronizarea cronică dintre uman și po-
etic dă naștere a mii de trombocite ce încheagă realitatea 
(noapte cu lună plină de sinele soarelui). Sângele ca lumină 
lichidă ce curge în vene, cu gust metalic, atât de intens, și 

PROBLEME SANGVINICE de
CĂTĂLIN-MIHAI 
ȘTEFAN

soluții &

Tot ceea ce reprezintă individualul, tot ce este înglobat în fiecare parte care 
alcătuiește umanul, toate amintirile captate de globulele albe (sau poate roșii, 
sau poate de niciunele dintre ele) ne stau în sânge și circulă prin labirintul 
capilar, de la copilăria din acvariul blocului la războiul alcoolului și al morţii. 
Toate aceste Probleme sangvinice sunt surprinse cu o precizie anatomică de 
către Cătălin-Mihai Ștefan și analizate cromozomial-literar.

Andrei Rusu
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sângele ca o umbră neagră instabilă se descompun în dio-
xid de uman și oxigen rarefiat: două ipostaze ale copilăriei 
duse în spațiul intangibil, matur.

Li se-nmuiau toate oasele obosite de 
strâns din dinţi, de spart cioate, de făcut 
copii și război.

Moartea, tangentă realității din acvariu, devine un ele-
ment integrat în complexul vieții, iar prezentul o privire 
îndreptată în sus, de sub apă, spre cerul deformat într-o 
nuanță de acuarelă ștearsă de lumină (peștii erau siliți să 
se uite-n ochii mei, care, desigur, erau singurul și ultimul lor 
cer). Totuși, aceasta este construită contradictoriu și naște 
atâtea povești, căderi, războaie și istorie despre războaie 
la persoana I - ca o tensiune arterială cu tentă paradoxală. 
Sincronizarea dintre izul morții și cel familiar, simțit pe tot 
parcursul volumului, definește un spațiu viu în care poezia 
înflorește precum crăpăturile în panourile solare de pe 
bloc, apare ca o pauză de la uniformitatea realității plate 
și întruchipează un mozaic aproape anatomic de texturi și 

amintiri desenate puțin prea apăsat cu un creion ascuțit 
(căzuse de pe casă ca de pe culmile gloriei). Lupta ca o 
hemoragie în timp și în spațiu, altă problemă sangvină, 
are ca efecte adverse o inconștiență venită din absența 
creației și a statutului de creator, când strada vieții dinspre 
cimitir ajunge un reper de referință în caracterizarea si-
nelui (scormonesc în riduri, ca-n niște tranșee, după mine). 
Gustul sângelui, profund metalic, ca un răspuns la toate 
dezechilibrele umane aduse la același numitor comun, 
gândirea, leagă strâns prin intermediul simțurilor omul de 
cer, iar plasma capătă aromă de nori, de copilărie, tensiune 
și acvariu sub semnul negării morții (nu v-aș spune la ce 
m-aș gândi dacă le ocolesc privirile moarte ca să văd cerul).

Problemele sangvinice, preluate de către Cătălin-Mihai 
Ștefan și analizate la un microscop mental cu lentile 
literare, relevă un real atât de simplu, în diverse straturi 
de simțuri, cu perspective neuniforme reduse la o viteză 
constantă a sângelui, a timpului, a regenerării ludicului.

Radu Carnariu
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Ioana Mădălina Stoian 

Sunt doar câteva din multele întrebări pe care volumul 
lui Cristian Fulaș Cei frumoși și cei buni le provoacă. 
Pe parcursul a cinci „capitole”, patru scurte povestiri 

și o scrisoare, într-o manieră simplă, dar percutantă, pre-
zentând situații în care oricare dintre noi s-ar putea afla, 
ne este oferită o imagine a ceea ce înseamnă răul. Uneori 
vizibil, alteori ascuns în spatele a mii de măști, acesta este 
cel care determină personajele să ia decizii care nu le afec-
tează doar pe ele, ci și pe cei din jurul lor.

Mândrie. Invidie. Iubire de argint. 
Desfrânare. Lăcomie. Mânie. Lene. 
Cele șapte păcate capitale. Un proverb 
bine-cunoscut spune că A greși este 
omenește, a stărui în greșeală este 
diavolește. Este mesajul pe care niciunul 
dintre personaje nu îl înţelege, ajungând 
să se apropie tot mai mult de pierzanie 
cu fiecare gest sau acțiune. 

Povestirea 50 de bani o prezintă pe Eva, o femeie afla-
tă la vârsta a doua, nemulțumită de viața sa, și pe soțul 
acesteia. Deși Eva are o carieră de succes, trăiește un mare 
regret: acela de a nu avea o căsnicie care să o împlinească. 
Ajunge până în punctul în care concediază angajați și îi 
mărturisește soțului toate frustrările pe care, consideră ea, 
i le-a cauzat acesta. Bărbatul caută să o liniștească, apelând 
chiar la șantaj pentru a obține o funcție mai importantă în 
cadrul editurii la care lucrează. Pierderea uneia din cele 
nouă monede de 50 de bani este momentul în care toată 
lumea Evei se prăbușește. Ea rememorează parcursul vieții 
ei, nevenindu-i să creadă că nu poate deține controlul 
asupra tuturor, nici măcar asupra unei simple monede. 
Mândria, invidia față de oamenii care sunt cu adevărat 
fericiți, avariția, nevoia de putere, mânia, dar și lipsa de 
energie spirituală ce o împiedică să caute noi soluții pen-
tru o schimbare o fac pe Eva să își piardă mințile. Soțul 
profită de ocazie și se detașează de ea, alegând să trăiască 
alături de o fostă angajată a firmei Evei, cu care are deja o 
legătură. Deși trăind în iluzia unei vieți mai bune, ruptura 

CEI FRUMOȘI ȘI CEI 
BUNI de

CRISTIAN
FULAȘ

reflexe umane & păcate capitale

Ai fi în stare să renunţi la liniștea ta sufletească pentru dorinţa de a stăpâni 
totul? Ai fi în stare să sacrifici moralitatea pentru a crea mirajul unei lumi 
perfecte, în care ai șansa să deţii controlul absolut? Ai fi în stare să cârtești în 
momente grele și să renunţi la luptă? Ai fi în stare să pui în pericol viitorul tău 
și al oamenilor pe care îi iubești pentru a te înavuţi și a urca în ierarhia socială?
Ai fi în stare să crezi că doar tu contezi?

Dragoș Pătrașcu
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sufletească dintre cei doi îl face pe bărbat să realizeze cât 
de neputincioși au fost în fața propriului ego și a dorinței 
de a stăpâni totul. 

Agenția ne oferă imaginea unei lumi la care mulți visea-
ză: o lume perfectă. Ceea ce pare a fi un vis realizat care 
aduce bunăstare oamenilor este, în esență, doar o iluzie. 
Pentru această perfecțiune, cinci agenți lucrează neîncetat, 
călcând în picioare orice principiu. Totul decurge conform 
planurilor lor și nimeni nu are voie să li se împotriveas-
că. Puși față în față cu pericolul distrugerii agenției de o 
persoană misterioasă, mirajul fericirii în care trăiesc se 
năruie. Se folosesc de toate mijloacele pentru a-și menține 
imaginea nepătată și a ascunde tulburarea sufletească, de 
la discursuri încurajatoare pe care nici ei nu par să le mai 
creadă, la amenințări și perversiuni. Treptat, ajung să își 
piardă și ultima urmă de umanitate, doar pentru a proteja 
o falsă realitate, o lume creată nu din iubire pentru oa-
meni, ci pentru puterea care vine din calitatea de creator. 
Un univers multiplu, în care clonele și oamenii se amestecă 
și umanitatea a rămas celor puțini, în care Dumnezeu a 
fost înlocuit de creierul unui ordinator în spatele căruia 
nu mai știi dacă omul conduce mașina sau este condus 
de aceasta.

În Liniștea, pătrundem în gândurile unei femei greu 
încercate de viață. Pierzându-și vocea din cauza cancerului 
de tiroidă și mai apoi auzul, ea își blesteamă existența și își 
dorește cu ardoare moartea. Nu mai are putere să lupte 
și, astfel, cade în deznădejde. Nu mai contează nimic, nici 
măcar afecțiunea cu care persoanele iubite o înconjoară. 
Trecutul i se pare o simplă poveste presărată din belșug 
cu suferințe, în care avusese neșansa de a fi protagonistă. 
Cu toate că în viață avusese și momente fericite, și putere 
să depășească obstacolele, femeia crede că destinul își 
ia revanșa prin durerile ei. Viața devine astfel un iad, iar 
moartea un rai, o speranță de care se agață cu disperare. 
Nu vrea să fie percepută ca neputincioasă și se ascunde în 
spatele unei atitudini reci. Pe tot parcursul confesiunilor 
sale, cere cu disperare țigări, ele fiind singurul mijloc prin 
care crede că existența i se va putea scurta și că va obține 
în sfârșit libertatea dorită.

Giovanni, sau Ionel, cum i se spune în acte, este un tâ-
năr de la țară condus de hotărârea de a-și schimba viața. 
Decide să plece în Italia, cu speranța că acolo va putea 
să-și construiască un viitor așa cum își dorește. În timp, 
personajul se dezumanizează, fiind împins de disperare 
chiar să cerșească, să fure și să folosească violența. Trăiește 
alături de o cameristă albaneză o poveste de dragoste 
care dă impresia că îl poate schimba. Giovanni își vede 

visul devenit realitate, dar depășește o limită, ajungând să 
ucidă pentru a-și menține bunăstarea. Prins între iubirea 
pentru familia proaspăt întemeiată și tot mai puternica 
dorință de a avea mai mult, făgăduiește să nu mai ia vieți, 
dar nu dă de înțeles că s-ar lepăda întru totul de răul care 
îl ajută să supraviețuiască.

Ultimul capitol, În celălalt loc, cu o spaimă perpetuă, ne 
invită să luăm parte la corespondența dintre un tânăr scri-
itor și prietenul său, fără nume, O. Scriitorul expune și ar-
gumentează preferința pentru forma de manuscris a unei 
cărți. Pe parcurs, scrisorile devin tot mai lungi, răspunsurile 
nefiind redate decât rezumativ, din perspectiva persona-
jului. Acesta ajunge chiar să destăinuie câteva întâlniri cu 
câini vagabonzi, întâmplări aparent banale, care îi produc 
impresia că este stăpân peste anumite situații. Spre final, 
corespondență se dovedește a fi doar una a scriitorului cu 
el însuși. Se detașează de lume, se retrage în solitudine, în 
celălalt loc opus comuniunii, cu spaima perpetuă de a-și 
exprima gândurile pentru a nu fi judecat. De aici, egoismul 
de care dă dovadă personajul și mândria pentru gândurile 
sale, „nedemne” de a fi împărtășite celorlalți.

Mândrie. Invidie. Iubire de argint. 
Desfrânare. Lăcomie. Mânie. Lene.

Șapte atitudini condamnabile. Șapte păcate în care 
toate personajele stăruie. Ele încearcă să se salveze. Să 
salveze chiar și numai o fărâmă din ele însele. Răul nu le 
oferă decât un confort temporar: toate sfârșesc prin a-și 
pierde identitatea, prin a renunța la ei și la o șansă reală 
de a se schimba.

Cu o mână sigură, Cristian Fulaș surprinde dramele 
existențiale ale unor oameni care, într-un proces dureros 
și imposibil, vor să transforme răul într-un bine, spre a-și 
recăpăta echilibrul, dar impulsul lor rămâne doar exterior. 
Mândrie, pentru a prevala asupra oricui. Invidie, pentru a 
fi în continuare motivați. Iubire de argint, deoarece banii 
sunt garanția succesului. Desfrânare, pentru că plăcerea 
trupului dă senzația de putere, validitate și libertate unora 
dintre personaje. Lăcomie, pentru a-și păstra neștirbită 
prosperitatea. Mânie, pentru a arăta consecințele încălcării 
voinței lor. Lene, pentru a trăi în complacere cu situația 
anormală de degradare sufletească. 

Personajele nu vor să rămână pentru cititori niște ființe 
urâte și rele în interior, ci se ascund de ei înșiși și de ceilalți 
în spatele unei fațade ce nu lasă loc decât pentru două 
atribute: Cei frumoși și cei buni.
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Andra Aniţoaie

Oraș ce se dezvoltă prin prisma unor personaje ce 
cresc atât de frumos sub modul seducător de a 
scrie a lui Adrian G. Romila – pe de o parte vigu-

ros, ferm, pe de altă parte, sensibil, armonic.

Ziarist și absolvent al unei facultăți de istorie, tânărul 
Andrei Toma, personajul principal, are un statut promiță-
tor în ierarhia socială a Orașului, până în dimineața zilei 
de 3 mai 1910, în care descoperă (cel puțin așa susține cu 
îndârjire) un schelet al unui uriaș, pe malul apei, în timpul 
unei banale partide de pescuit. Descoperirea lui, catalo-
gată de societate drept o nălucire, îi va schimba complet 
viața: imaginea publică se va deteriora, șansele de a se 
căsători cu Anastasia cea capricioasă (oricum incerte) îi 
sunt distruse complet, însă, cel mai important, îl transfor-
mă încet, dar sigur, pe el.

Romanul începe cu un citat din Biblie, din Facerea, prin 
care introduce elementul-cheie al eposului încărcat de 
sens: În vremea aceea s-au ivit pe pământ uriași, mai cu 
seamă de când fiii lui Dumnezeu începuseră a intra la fiicele 
oamenilor și acestea începuseră a le naște fii: aceștia sunt 
vestiții viteji din vechime. Primul capitol este, de fapt, prima 
istorie, o Facere transfigurată, în care apare un Dumnezeu 
stângaci, ce nu știe a-și modela propria creație, apelând la 
înțelepciunea ariciului. Un Dumnezeu lipsit de curaj, căci o 

trimite pe albină, iute și iscoditoare, care, primind un răs-
puns aspru (Dacă Dumnezeu e Atotputernic și Atotștiutor, 
trebuie să se descurce!), îl spionează pe arici. Aflând soluția, 
Dar nu i-ar trece prin minte să strângă în mână pământul, 
ca un boț, ca să-i iasă niște dealuri, niște munți, ceva lacuri 
și prăpăstii, acolo!, am văzut un Dumnezeu ce răsplătește 
păcatul, binecuvântând albina.

Epilogul romanului este o prelungire a prologului și m-a 
făcut să-mi dau seama, abia atunci, din păcate (sau din 
fericire), că, practic, autorul mi-a oferit încă de la început 
miezul întregii construcții narative. Oare nu am vrut eu să-l 
văd? Sau Adrian G. Romila scrie în așa fel încât îți dă im-
presia că te lasă de izbeliște (ori te aruncă, mai bine spus) 
într-un loc și într-un timp ce, aparent, nu au nicio legătură 
evidentă cu nimic din ce urmează? Aș opta pentru a doua 
variantă și din acest motiv regret faptul că ochiul meu nu 
a fost suficient de vigilent să prindă mai devreme ceea ce 
era acolo de la bun început. Să vadă cum crește acest înce-
put, nu să-l primească (din nou) abia prin prisma finalului.

Unul dintre gândurile lui Andrei Toma este că Istoria 
îmbracă adesea aspecte imorale și dă subit peste tine, fără 
să te întrebe dacă ai chemat-o sau dacă meriți. Numai 
îmblânzirea ei prin poveste o face așa de frumoasă, de 
fascinantă, de bună de transmis mai departe. Își dorește să 

ZEPPELIN de
ADRIAN G.
ROMILA

povestea uriașilor

Zeppelin, un roman de aproximativ 220 de pagini, intersectează două secole, 
două lumi aflate în contrast. E un roman despre tradiţie și modernitate, 
din a căror contopire rezultă, în primă fază, o perioadă în care progresul 
își face încetul cu încetul apariţia, un timp nou, marcat însă de rămășiţele 
unei mentalităţi arhaice. E un roman despre un Oraș, identificabil pe harta 
României, însă căruia autorul decide să nu îi dea un nume.
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foto: Ioan Răducea

scrie un adevăr, nu o poveste: ceva original, o carte mare, o 
istorie ADEVĂRATĂ a Orașului, care să-l facă celebru, însă 
începe a scrie, paradoxal, o poveste adevărată, așterne 
pe foaie literatură: Cu tocul muiat în cerneala proaspătă, 
reuși să aștearnă, satisfăcut, prima frază. Ea urma, cumva, 
o veche poveste românească, alta și totuși aceeași. Era un 
început bun pentru o poveste, în care vor intra, la un mo-
ment dat, uriași.

Trebuie să recunosc că nu sunt o mare pasionată de 
istorie (cel puțin, nu eram), însă în acest roman am desco-
perit și alte fațete ale acesteia, am realizat că istoria este 
ea însăși subiectivă în mare parte și că ea capătă nuanțele 
celui care a scris-o. Și da, am reținut mai multe date istori-
ce decât am făcut-o vreodată la ora de istorie!

Peștele roșu sau Zeppelin-ul

Titlul desemnează un obiect ce devine pregnant, esen-
țial pentru locul și timpul de atunci, 1910-1912. Este numit 
de oameni pește roșu, iar în căutarea dovezilor pentru a 
descifra misterul uriașilor, Andrei Toma descoperă peștele 
colorat în roșu, singurul desen colorat de acolo, cu o înotă-
toare pătrată minusculă […] semăna perfect cu zeppelin-ul 
lui Aron Mureșanu. Zeppelin-ul este privirea asupra tradi-
ției și a modernității deopotrivă. E o lume nouă, e pește, 
cu o multitudine de simboluri: al apei în care trăiește, al 
fecundității și al renașterii, al metamorfozei. Este forța 
vitală a noului secol, forța ce revoluționează, schimbă 
percepții, privită în lung, de sus, eventual dintr-un zeppelin, 
istoria, cu cele de crezut și cu cele neverosimile, îi părea o 
singură poveste.

Prietenie, povești și pâine caldă

Prietenia cu prospectorul străin nu îi favorizează imagi-
nea tânărului ziarist, însă joacă un rol esențial în parcursul 
său. Între ei se legase de la prima vedere o amiciție caldă, 
o simpatie reciprocă, ca între prietenii de-o viață, în ciuda 
anilor care-i despărțeau. (am aflat în final de ce!). Mi-au ră-
mas impregnate în minte imaginile serilor în care stăteau 
împreună la taifas: Prospectorul și ziaristul și-au împărtășit 
până la-nceputul primăverii lui 1911 cunoștințele, opiniile 
și visurile.”, „ […] camera rezervată la Hotelul Continental, 
localul lui Quirsfeld, Regalul, crâșma lui Goldenberg, ca-
zinoul de pe Cozla deveniseră tot atâtea locuri de stat la 
căldură, la vin și la vorbă.

În drumul către aflarea adevărului (ori măcar a unei 
părți din el), Andrei Toma descoperă  povești bătrâne, 
transmise prin viu-grai, dar nu lipsite de o substanță vie, de 
o sămânță de realitate. Ușurința cu care autorul a reușit să 
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creeze o atmosferă tradițional-românească 
m-a fascinat și mi-a dat senzația că mă 
aflu într-un spațiu familiar, acasă, unde o 
vedeam pe bunica în aceeași imagine: O 
văzură afară, în fața cuptorului de lut, unde 
avea de copt câteva pâini rotunde. Se întoar-
se spre ei și le făcu semn să intre fără grijă, 
câinele ei numai lătra, nu făcea rău oame-
nilor […] Scoase tăvile cu pâine, puse una pe 
o tavă de lemn, o rupse în bucăți aburinde și 
o aduse musafirilor. – Luați, pâine bună, din 
făina mea, din cuptoru’ meu!

Contururile Orașului în plină iarnă mi-
au amintit cu nostalgie de copilărie și de 
datinile românești: În Oraș puteai gusta 
din vechimea sărbătorilor care-și păstrează 
culoarea mai bine decât în alte părți: 
sănii împodobite, colindători în costume 
tradiționale, măști înspăimântătoare și 
grupuri pestrițe de urători., autorul reușind 
remarcabil să redea atmosfera autentică a 
anilor de început de secol XX.

Istorii ce rămân apocrife

Dincolo de numeroasele povești sau 
istorii (spre final, termenii devin într-un fel 
sinonimi, se suprapun, își împrumută nuan-
țe), misterul uriașilor rămâne… un mister. 
O taină ce a reconfigurat un loc, o lume, o 
mentalitate. Finalul m-a luat, mărturisesc, 
prin surprindere, având o cu totul altă ima-
gine în minte. Astfel, povestea mi-a rămas în 
suflet ca un amalgam de senzații și stări, de 
la liniște, bucurie, emoție, nostalgie, până la 
surpriză și revoltă spre final, purtându-mă 
când prin întuneric, când prin lumină, la fel 
cum Andrei și mama sa căutau stăruitor 
dovezi într-un beci (cei care au citit cartea 
știu despre ce vorbesc).
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Senzația pe care o păstrez încă, după ce paginile s-au 
lăsat trecute și lucrurile cad în cealaltă parte și se fac 
țăndări, este cu siguranță cea a unei închideri, într-un 

spațiu (poate o bucătărie, printre sacii cu pagini scrise) în 
care, obligatoriu, să existe cafea și țigări, în strictul scop 
al subzistenței noastre sufletești. Și porumbeilor de pe 
pervaz care ar crede naiv că ei nu pot fi prinși în insectar, 
le-aș povesti cum am așezat, când eram mică de tot, un 
pui mort de șopârlă pe o bucată murdară de polistiren, 
fără ac și mai ales fără scop, sperându-i fericirea la fel cum 
mi-o sper și mie de când intuiesc cum ar trebui să se simtă. 

Pe de altă parte, viaţa. soare blînd de 
primăvară/ încălzind orășelul din nord. 
moralitatea, grija faţă de cei dragi, 
cursurile de logică la cel mai tare liceu. 
firi sentimentale, dragoste, respect și 
obișnuinţă. și o pasăre înaltă,/ un fel de 
flamingo tăcut

În poezia lui Dan Coman m-am întrebat adesea unde se 
află fericirea până să-mi dau seama că ea nu-și are rostul, 

că există, îngropând-o și erodând-o din cuvinte, amintiri și 
prezențe ale mai multor oameni, există Dragostea, Lipsa, 
Distanța, copii care mănâncă pufuleți, țigări Camel și un 
fluture-labrador care a scăpat din insectar și zboară. Nu 
îndrăznesc, printre atâtea nelămuriri, aproximări și devieri 
ale subiectivități să atribui volumul acesta de poeme vreu-
nui om, însă știu cu siguranță că poezia se scrie despre 
sau cu gândul la cineva și pe mine insectarul acesta m-a 
întors brusc cu o mână fermă care sigur nu-mi aparține, 
către mine. Am subînțeles în versurile lui Dan Coman o 
disponibilitate către introspecție, către a observa, pe care 
obișnuiam să o concentrez asupra celor din jurul meu, in-
tuind un curaj feroce de a mă apleca pe mine asupra mea 
și care ar fi suprasolicitat orice altă regiune a firii mele. 
Mă îndrăgostesc foarte des, mi-ai scris. Sunt un om singur, 
ți-am spus. cei singuri au cel mai tare insectar, mi-ai scris 
imediat înapoi. Din puterile lor de a supraviețui imensului 
simț agrar se construiesc, probabil, cele mai durabile indi-
vidualități, cele mai consistente suflete și cele mai incisive 
priviri asupra vieții. Cei singuri se pierd doar dacă nu își în-
țeleg singurătatea, altfel sunt salvați și pururi fericiți pentru 
că învață răbdarea, liniștea și au o mai mare disponibilitate 
spre a crea. 

INSECTARUL COMAN
de DAN COMANinsecte sentimentale și fum

Pe Dan Coman l-am cunoscut mai întâi ca prezenţă: binevoitoare, zâmbitoare, 
plină de umor și carismă, anul trecut la Festivalul Poezia e la Bistriţa!. 
Răsfoisem Dicţionarul Mara și cam atât. Între timp, pe raftul de deasupra 
patului, unde sunt așezate cărţile recente de când îmi aranjez singură 
biblioteca, au apărut, cuminţi și în ordine, Parohia și Insectarul Coman. 

Ioana Tătărușanu
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Un bărbat tânăr fumând în geamul 
sufrageriei,/ visând la o femeie care 
există doar în fotografii. Aici, la Bistritz, 
unde tu n-o să ajungi,/ singurătatea 
se termină repede:/ soarele e încă pe 
jumătate ascuns când închei geaca, ies 
din casă/ și mă fac nevăzut.

Senzația potențialității inhibate, la fel ca întrebările care 
nu pot fi puse și către care zâmbește speculativ doar cel 
care le naște, rod dacă nu sunt uitate sau transformate în 
poezie. Cu siguranță că cea mai fericită mână este cea care 
atinge, dar mâna lui Dan Coman găsește o plăcere blândă 
și aproape vicleană în a-și încheia geaca și în a dispărea. 
Însuși soarele își reechilibrează lumina și își armonizează 
ființa, orientând-o spre un miracol cel puțin la fel de gran-
dios, care e omul. Cuvintele poeziei lui Dan Coman sunt 
simple, de parcă sofisticatul nici n-ar exista, sonoritatea 
lor, plină de un ecou afectiv imens. Știm despre acest 
bărbat că este tânăr, că fumează la geamul sufrageriei, că 
se gândește la o femeie care nu există decât prin fumul 
său de țigară și că Aici, la Bistritz, tu n-o să ajungi. Toate 
prezențele din versurile lui Dan Coman populează spații 
disjuncte și nu au puterea să aleagă. Cea mai frumoasă 
dragoste se petrece adâncită în lipsă, e tăcută, vinova-
tă, mereu potențială, niciodată cu siguranță existentă. 
Proximitatea nu garantează împlinirea, așa că  . Oamenii 
îmbrățișează pretextele ca pe un orgoliu blând, binevoitor, 
chiar primitor și pe muchia dintre ele așază neîmplinirea. 
În ceea ce nu ne aparține ne putem ascunde fără întrebări 
suplimentare. Dacă am fi rămas o clipă singuri/ ne-am fi 
ascuns tot în spatele literaturii? 

O dimineaţă de duminică într-un oraș 
părăsit: singurătăţile noastre care nu 
se potrivesc deloc./ Totuși, să încercăm 
să facem zgomot cât mai puţin. (…) Sunt 
singurul tău prieten, adu-mă și pe mine 
aici. 

Pe străzile Bistriței nu îmi pot imagina decât singurăta-
tea sau fericirea, independente și solemne ca două capete 
de lume, liniștea dimineților și a ceștilor intime de cafea, 
pașii ca o remușcare, cuvintele ca o părere de rău și între 
ele, distinsă și neechivocă, poezia. Nevoia de prietenie 
în lipsa iubirii, ca o extrapolare necesară, dar dureroasă. 

Lumea lirică a lui Dan Coman zvâcnește, pulsează sângeriu 
și se liniștește în reflux. Adu-mă și pe mine aici e ceea ce 
îmi spun de fiecare dată când încep o carte, dar în cazul 
poeziei mă simt mereu luată de o parte cu o altă unitate 
de măsură a volitivului, mai amplă, mai învăluitoare și mai 
pașnică, ca și cum toată sau în niciun fel aș putea să mă 
regăsesc printre capete de rând șchioape și jumătăți de 
pagini goale. Zgomotul alungă comunicarea dintre doi 
oameni pentru care sunetul este singura undă conectoare, 
dar tăcerea poate la fel de bine să vorbească și atunci: ce 
e de făcut?

Mintea aceasta hiperdisciplinată, și 
de aceea/ mereu cu un pas înaintea 
mea,/ în nici 40 de ani s-a extins ca o 
ciupercă peste/ toate celelalte părţi ale 
corpului./ A înfundat cănile de cafea, a 
turtit ţigările în/ Buzunare, a controlat 
la sânge/ Orice manifestare a bucuriei./ 
Un cap mare și gol,/ Umplut doar cu 
frig și lipsit de memorie./ Am rezistat 
dragostei, inteligenţei și moralei./ Am 
făcut faţă tuturor emoţiilor(…)

Retrospectiv, ființele acestea se automutilează fericit și 
împăcat veșnic cu sinele. Cafeaua și țigările fac, ameste-
cate și neapărat continui, cât echilibrul constant al unei 
vieți care cunoaște dragostea în cel mai primar stadiu al ei. 
Profesorul de socio-umane care scrie poezii poartă cu el 
ceva atipic și doar scriind rămâne și aparține în continuare 
acestei lumi. Pentru lucizii sentimentali care ne dorim a fi, 
dragostea, inteligența și morala sunt mai întâi contradic-
torii și ilogice. Ne dorim o prestanță pe care emoțiile să o 
înțeleagă și să o lase să treacă mai departe. Cel mai greu 
echilibru e cel pe care (nu) și-l poate stabili omul cu el 
însuși. Între minte și suflet se cască hăuri. În poezia lui Dan 
Coman, sentimentul de singurătate dispare pentru că este 
confruntat cu o anume bucurie. Probabil, cea de a scrie. 
Aflu în cele din urmă că poezia, mai mult decât oamenii, 
mult mai mult decât ei, ne însoțește. Doar prin ignoranță, 
orgoliu și imensă luciditate se ratează o astfel de întâlnire. 
Hiperdisciplina alterează creând rezistență. Am făcut față 
tuturor emoțiilor. Fericirea?...
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Studiul de față aduce în discuție epopeea formării 
romanului lui James Joyce: dincolo de structura 
tripartită a prezentării odiseei prin care trece cartea, 

criticul scoate în evidență contextul social și moral în care 
Joyce și-a conturat existența, notele biografice având 
transpuneri de ordin estetic în viitoarele sale opere. Ar 
fi nedrept să trecem cu vederea spiritul polemic în care 
Mircea Mihăieș și-a abordat munca, din perspectiva unei 
societăți ce caută degradarea elementului joycean din cul-
tură, datorită capacității acestuia de a provoca, în absența 
instinctului, reliefarea unei societăți aflate în deteriorare, 
îndepărtată de valorile antice, prezentând romanul ca o 
dublă creație a irlandității și evreității. 

Debutul lucrării lui Mihăieș, intitulat Odiseea de hârtie, 
centrează textul pe datele din biografia lui Joyce, informa-
ții văzute uneori ca identificări rudimentare și inutile, atât 
de generale, încât chiar și negarea lor devine dificilă, dar 
care constituie totodată saga propice nidării și dezvoltării 
embrionului viitorului roman Ulysses. Se remarcă legătura 
dintre elementele planului cotidianului social și reiterarea 
acestor secvențe în scheletul viitoarelor opere. Am putea 
chiar afirma că relația pe care autorul irlandez o fixează cu 

textele sale poate fi considerată de esență teopatică, viața 
lui Joyce constituind biplanul patern de evoluție (și segre-
gare) a romanelor sale: Nașterea romanului Ulysses nu 
poate fi separată de evenimentele cotidiene, de preocupările 
lui Joyce, de întâlnirile și prieteniile din acei ani. Trecerea de 
la aspectul social la planul familial este posibilă pe toate 
palierele construcției, elementele vieții cotidiene se re-
flectă în spațiul domiciliar, biografia concepută de Mircea 
Mihăieș înfățișând tușele adevăratei entități din spatele 
figurii emblematice a lui Joyce, care începe să se subțieze 
de-a lungul unei istorii ce anulează fără încetare schema 
operelor sale. Sesizarea profundei eterogenități a datelor 
ce se oferă spre analiză marchează profunzimea cu care 
criticul abordează problematica intimă a vieții creatorului 
romanului Ulysses, o desfășurare activă a țesăturii narative 
ce concentrează în esența sa momentele primordiale din 
viața autorului. 

O veritabilă intransigență intelectuală nu poate fi decât 
solidară cu o intransigență morală, Mircea Mihăieș pre-
zentând informațiile dintr-o perspectivă critică, lipsită de 
sentimentalismul în care se plasează uneori autorii mo-
delelor biografice. Regăsim în debutul lucrării imaginea 

ULYSSES, 732. 
ROMANUL ROMANULUI 

Hagialâcul lui Mihăieș
de 
MIRCEA
MIHĂIEȘ

Un nomad în mijlocul propriei fenomenologii generale a imaginaţiei. Din 
această perspectivă ni se relevă profilul lui James Joyce, conturat de criticul 
literar Mircea Mihăieș în recent apăruta lucrare panegirică Ulysses, 732. 
Romanul romanului (Polirom, 2016), o carte ce reliefează și întocmește o 
clasificare exhaustivă a uneia dintre cele mai cunoscute opere literare ale 
secolului al XX-lea, un roman care are menirea să provoace legile psihologice 
ce guvernează imaginea ideilor simple.

Ozana Ciobanu
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existenței, cel puțin larvare, a romanului Ulysses, formarea 
subiectului și prezentarea acestuia în spațiul european 
într-o perioadă în care Joyce începea să-și formeze o 
veridicitate literară, intrând în cercurile culturale ale seco-
lului al XX-lea. Una dintre referințele cele mai interesante 
are în centru o cunoscută fotografie din 1955, Marilyn la 
Long Island (New York) Reading James Joyce’s Ulysses, ce 
constituie un contract tandru și accentuat senzorial, din 
unghiul unui cititor familiarizat cu stilul autorului, marcând 
o forță substanțială a celor două universuri constituite prin 
imaginea lui Marilyn Monroe și exemplarul din Ulysses, în 
fond complicitatea tacită a naratorului cu lectorul. Dintr-o 
asemenea întretăiată perspectivă se desprinde ideea 
preluată și prezentată de Mihăieș, anume că romanul lui 
Joyce rămâne sub specie aeternitatis, nu doar raportân-
du-ne la imaginea sus menționată: Marilyn reprezentant 
al culturii populare aflat în postura de «a absorbi» simbolul 
de maximă vizibilitate al «literaturii înalte», ci surprinzând 
valoarea pragmatică a ideilor prezentate de autor, într-o 

Dragoș Pătrașcu
societate în care accesul la cultură este favorabil tuturor 
claselor sociale, în care opera continuă să-și seducă citito-
rul: Există în abandonul de sine al lui Marilyn, în renunțarea 
la apanajele care-o făcuseră celebră, în concentrarea ne-
jucată recunoașterea capitulării: o dată, zeița nu seduce, ci 
este sedusă.

Ar fi îndeajuns să prezentăm curba dialectică a evoluției 
romanului Ulysses pentru a remarca deschiderea de care 
dă dovadă textul spre diversitatea tematică și desfășurarea 
livrescă surprinzătoare. Opera lui Joyce devine focar al 
tuturor trepidărilor abisale, reverberează cu aceeași forță 
și în cotidian, calitatea intrinsecă a textului constituind 
materialul pe care Mircea Mihăieș reușește să-l modele-
ze în fluxuri inconștiente de date ce constituie scheletul 
lucrării sale critice. Într-adevăr, totul se petrece ca și cum 
anumite obiecte și anumite imagini ar beneficia, datorită 
unei forme sau grație unui conținut de o semnificație 
deosebită, de o capacitate narativă mai pronunțată decât 
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în mod obișnuit, Mircea Mihăieș fixând în cea de-a doua 
parte a studiului, intitulată Arhipelag hibernian, analiza 
meticuloasă a elementelor paratextuale. Încă din primul 
subcapitol se remarcă corelațiile de ordin mitologic, care 
pulsează în întreaga scriitură a lui Joyce, o transfigurare a 
spicului sacru din Misterele Eleusine, macinat în paginile 
romanului, încărcându-l cu o simbolistică aparte. Există, 
prin urmare, o condiționare biologică a imaginarului joy-
cean, ce se manifestă pe parcursul întregului text. Astfel, 
în cadrul celei de-a doua părți a lucrării, Mircea Mihăieș 
sondează structura romanului Ulysses pe toate palierele 
intertextuale, converge spre aceleași elemente de natură 
simbolică ce domină opera lui Joyce. Remarcăm suplețea 
cu care criticul abordează conglomeratul de informații 
desprinse din foițele epiteliale ale scheletului epic, o bază 
anatomică de informații, închegând în esența sa subtilita-
tea intratextuală. Fluiditatea mesajului interferează cu no-
tațiile critice, scrieri lucide, non-fictive demarând procesul 
de interpretare și recunoaștere.

Primul capitol al cărții Ulysses se încadrează principiului 
său consubstanțial de exprimare, nenumărate elemente 
regăsindu-se în scriiturile anterioare, un déjà-vu pe care 
Joyce și-l asumă, revitalizând și conturând totodată în 
mentalitatea cititorului corelația dintre opera autobiogra-
fică (Portretul unui artist la tinerețe) și ceea ce constituie 
odiseea unui bărbat din Dublin, Leopold Bloom., creând în 
romanul său o stare de criză permanentă. E linia fină dintre 
supraviețuire și subviețuire. Indiferent de cât de nelimitate 
ar fi întrebările pe care ni le punem în legătură cu con-
dițiile obiective ale simbolisticii, suntem siliți să acordăm 
cea mai mare atenție fenomenului de evocare. Astfel, prin 
intrarea în rezonanță cu eroul Odiseei, măreția trecutului 
este adusă într-un prezent ironic, alterat de imaginea lui 
Leopold Bloom, personaj dezarticulat, ce se descompu-
ne și se recompune obsesiv din filoanele eroului tragic: 
numele i-a fost atribuit în mod ironic lui Leopold Bloom, 
pentru a măsura distanța enormă de la măreția trecutului 
la meschinăria prezentului. O particularitate aparte o con-
stituie paralela clară pe care Mircea Mihăieș o realizează 
între epopeea antică și romanul lui Joyce, care, în cazul 
special al explicării simbolisticii, joacă un rol fundamental 
în analiza discursului joycean, conturând un mise-en-scè-
ne memorabil, aducând în atenția cititorului corelări 
dintre cele două opere într-o lumină clară, neerodate 
de planul ontologic: Mitul și realitatea beneficiază de un 
tratament egal, deși e evident că Joyce își asumă varianta 
clasică a creatorului. Prin noțiuni complexe, acesta aduce 
în atenția cititorului o realitate psihologică profundă în 
toate cele optsprezece subcapitole din partea a doua a 
lucrării: această capacitate, general-valabilă (dacă nu uni-
versal-valabilă), pare să fie, cel puțin în anumite cazuri, o 
parte esențială a criticii sale. Structura romanului lui Joyce 

este fărâmițată arbitrar de Mircea Mihăieș, se remarcă o 
atitudine ambivalentă, autorul organizează paralelismul și 
determină convergența spre schema și conceptele epopeii 
antice grecești. 

De altfel, întreaga abordare a celei 
de-a două părţi a lucrării lui Mirea 
Mihăieș pune accentul pe elementele 
de forţă ale romanului Ulysses, 
interpretarea frazeologiei și, implicit, a 
substratului simbolic ce se ascunde în 
spatele cuvintelor alcătuind o odisee 
a semnificaţiei puse în cadrul unei 
compoziţii sintactice. Este remarcabilă 
acurateţea cu care aceste date sunt 
aduse spre a fi interpretate, sfera 
simbolică ce-și trimite ramificaţiile spre 
exemplificare în viziunea cititorului.

În ultimul subcapitol al celei de-a doua părți sunt 
reiterate elementele celui mai titrat capitol din romanul 
lui Joyce, având ca pilon central discursului lui Molly 
Bloom, poate unul dintre cele mai cunoscute monologuri 
din istoria literaturii, o realizarea psihologică a sinelui: e 
o certitudine că vocea lui Molly remodelează narațiunea 
romanului, acționând asemenea unei dinamici într-un 
teritoriu dominat de experimente stilistice și retorice. Dacă 
ne raportăm la personalitatea cu care Joyce conturează 
entitatea feminină, am putea aduce în discuție concepția 
lui Roger Caillois asupra evaluării într-o manieră clară, 
detașată și imparțială: Unii se complăceau, o dată cu 
Rimbaud, în a-și considera sacră dezordinea minții, fără 
să fi avut, ca el, luciditatea de a recunoaște cinstit acest 
lucru și curajul de a se retrage dintr-un joc atât de zadarnic. 
Această dihotomie se inserează la rândul ei într-o bogată 
perspectivă care pune în lumină un dublu temei pentru 
demersurile schimbării. Spre deosebire de societatea 
în care trăiește, Molly Bloom începe să se desprindă de 
sfera regimului patriarhal, o civilizație primitivă, în care 
mecanismul social este rudimentar, o lume doctrinară în 
care oamenii-și acceptă condiția, fără a căuta răspunsuri, 
prezentându-ne totodată primele prototipuri ale femeii 
emancipate, ființă autoritară, dominată de inițiativă, ce-și 
acceptă gândirea și o expune în mod intenționat. Acel mo-
del de «new womanly man» din Circe capătă substanță și 
verticalitate în lucrarea lui Joyce, dimensiunea sufletească 
specifică femeii începe să fie înlocuită de una rațională, 
aceasta empatizează spontan, își recunoaște accentele 
corporale ca într-o spovedanie făcută propriului trup. Între 
micile universuri domestice se recompune imaginea unei 
sexualități ce pare să fi devenit apanajul exclusiv al forțelor 
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emoționale și sentimentale, dar care coboară către o 
pantă erotică. 

Finalul lucrării lui Mircea Mihăieș, Ultimul Război de 
Zece Ani, surprinde parcursul pe care romanul lui Joyce 
l-a avut: asociația prin contiguitate cu primul capitol 
încheie ciclul de urmărire a evoluției ideii autorului 
irlandez până la materializarea acesteia în filele unei 
cărți, prezentând totodată o analiză detaliată. Încă de 
la începutul celui de-al treilea capitol se face o incur-
siune intrinsecă a nemulțumirile stârnite în rândul citi-
torilor odată cu apariția operei lui Joyce, o controversă 
ce avea să însoțească romanul de-a lungul multor ani. 
Interesantă este chiar părerea lui James Joyce legată 
de propria lucrare: Cel dintâi contestatar al romanului 
«Ulysses» a fost chiar autorul său. Nemulțumirile s-au 
manifestat foarte repede, imediat după ce a intrat 
în posesia primului exemplar al cărții. Palpabilă este 
acceptarea, în cele din urmă, a formei în care Joyce 
și-a imaginat romanul, procesul de cenzurare și înde-
părtare a secvențelor prozaice fiind abandonate. De 
asemenea, o referire interesantă duce la controversata 
ediție realizată de Hans Walter Gabler în 1984, intens 
criticată de literatura de specialitate: Marea lecție a 
ediției Gabler constă tocmai în acest lucru: în faptul că 
a determinat transformarea unei (utopice și ea) «ars 
editionis» într-o «ars combinandi». Văzută mai degrabă 
ca o ediție ce încheagă în esența sa ideile editorului, cu 
notele din manuscrise și cu forma inițială a romanului, 
această încercare de prezentare către public a romanu-
lui lui Joyce ajunge să fie una dintre cele mai contro-
versate forme de apariție pe care opera joyceană le-a 
întâmpinat de-a lungul existenței sale în aria literară. 
Proliferarea modalităților în care poate fi exprimată 
extinderea vastă prin care Mihăieș aduce în atenția 
cititorului elementele dominante de natură socială și 
personală, reprezentative pentru romanul Ulysses, nu 
simbolizează nimic altceva decât privilegiul acordat 
cititorului de a accesa sediul literar, situat într-un strat 
mai adânc al ființei noastre spirituale. Mircea Mihăieș 
redefinește viziunea asupra operei lui James Joyce, 
corelând în interiorul lucrării sale o mostră a geniului 
literar irlandez. 

Dintre produsele din sfera criticii literare, lucrarea lui 
Mircea Mihăieș, Ulysses 732. Romanul romanului, adu-
ce o revitalizare a studiilor destinate operei lui James 
Joyce. Desfășurarea livrescă este uimitoare, transpu-
nerea biografică îmbină elementele plasticizante cu 
cele realiste, propulsând întreaga scriitură la un nivel 
superior, marcat de un efort fundamental sisific, care 
conturează o nouă imagine asupra uneia dintre cele 
mai titrate opere ale secolului al XX-lea. 

Dragoș Pătrașcu
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Alina Violeta Ţibuleac

Într-o lume care se grăbește din ce în ce mai mult spre 
viziuni de determinism tehnologic, poemele lui Florin 
Dan Prodan sunt despre cum se poate înota în reali-

tate și în realități fără să te îneci: numai când te deloghezi 
(Bogdan Alexandru Stănescu and 7 others like this). 

Transpuse scriptic, încă din incipit postările lui Florin 
Dan Prodan trasează o hartă a sufletului omului con-
temporan dependent și vulnerabil în realitatea deluzorie 
în care trăiește. Brusc, mai mult sau mai puțin, pentru el 
lumea devine lipsită de sens când groaznica realitate îl 
copleșește: Doar căștile te mai pot salva/ ușile se deschid/ 
înăuntru intră suflete aprinse (Mozilla). Poemele sunt o ex-
periență de lectură destul de dificilă. Ascendent, conținu-
tul lor determină cititorul să-și analizeze propriul prezent 
și mecanismele tehnologice și virtuale care îi creează în 
pixeli iluzia unei vieți împlinite și sigure: strălucire și noap-
te/ universul e sigur/ destinul/ de neclintit (January 19 at 
8:47 am • Suceava •).

Conform lui Florin Dan Prodan, întreaga lume este 
prinsă într-un cerc vicios din care cu greutate poate ieși. O 
roată uriașă de hamster pe care se aleargă, lumea e doar 
o expoziție de amprente/într-o galerie de artă/și viața e 
o alee rea/cu coșuri pentru likeuri (April 17 at 10:59 pm 
• Editat •). Succesiunea poemelor nu este chiar lipsită de 
fluiditate. Este ca și cum ai da un scroll up paginii de pe 

Facebook. Numai că volumul înseamnă mai mult de atât: 
o culegere a unor postări (asemeni acțiunii de save the 
link), palpabilă și în măsură să trezească în cei care ne 
ascundem/în timpul liber/ printre pokemoni (poem pt fb) 
ce altceva decât dor de poezie/ după o zi nesfârșită în care/ 
michi urla mai tare decât autobuzele de pe calea unirii (pe 
calea unirii). Volumul se citește mai mult ca o colecție de 
imagini personalizate, nelipsite de simțul relatării. Valoarea 
lor descriptivă prevalează, iar sentimentul de acolo pri-
mează în experiența cititorului.

Lectura unei cărți despre condiția umană nu poate fi, 
din start, lipsită de provocări, de numeroase momente și 
motive de reflecție și de analiză. Ce aflăm din acest volum? 
Cine am fost, cine suntem și, poate, și cine vom deveni, 
ca rasă umană, dependentă de socializarea virtuală: acum 
veți afla ce se petrece în jurul vieții mele/ munți și iar munți/ 
o minciună cu vârfuri ascuțite și bombeuri și/ încălzirea 
globală/ iadul / / în rest, un profile blanc/ avalanșe stră-
lucitoare între insomnii/ și un ecran (May 18 at 1.09 am). 

Prin simplitatea scriiturii, prin lipsa de cuvinte nefolo-
sitoare și detalii irelevante, autorul ne permite explorarea 
unei lumi concrete, bine definită de realitatea efectivă. Deși 
titlul, poemele de pe Facebook, este simplist, combinația de 
cuvinte e una armonioasă și îmbietoare. Cititorului îi sunt 
depășite așteptările, fiind obligat moral la o privire adâncă 

ecranul care palpită
de 

FLORIN DAN 
PRODANPOEMELE DE PE FACEBOOK

Volumul lui Florin Dan Prodan, Poemele de pe Facebook, are cu puţin sub 70 
de pagini. Organizat asemeni unei colecţii de screenshot-uri printate, volumul 
își centrează nucleul pe reacţia autorului la postumanismul devenit simptomul, 
dacă nu chiar diagnosticul catastrofal al epocii în care trăim. Axându-se pe 
relaţia omul versus Facebook, mesajul cărţii este optimist pentru umanitate.
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înlăuntru, dincolo de ecranul care se interpune între el 
și realitate. În acest fel: ne ducem și ducem. iluzii oare?/ 
și amintirile și timpul și noaptea asta./ atât de bătrâni 
sau atât de multe nopți. / o să uităm toate tastele astea. 
(uninstall). 

Oarecum incomod, conținutul poemelor lui Florin Dan 
Prodan pare infuzat de un fluid al autenticității care îl face 
teribil de dureros pentru cititori. Acesta emană un autobi-
ografism până la refulare și ardere de sentiment: astăzi de-
presiile s-au plimbat prin oraș/ eu am stat mai tot timpul/ 
fumând și privind lumina soarelui/ ce spunea ceva [...]/ cum 
eu nu ți-am putut spune vreodată (singurătate). Aparența 
autobiografică, dublată de focul lăuntric mistuind scriito-
rul, rezultă nu doar într-un exercițiu de „cum ar fi dacă”, ci 
aduce și soluții problemei cu care se confruntă: după ce 
scapi de/ tristețe/ și ajungi/ într-un seif/ iese primăvara/ 
răcită înfofolită/ dar plină de proiecte noi (new feeds). 

Fericirea și împlinirea oferite de spațiul virtual sunt o 
lume în care boarea singurătății și sentimentul de tristețe 
constantă pătrund și deformează. Este nevoie de un anu-
me echilibru, de un fel de fericire, dar și de curiozitatea de 
a explora realitatea palpabilă în care individul trăiește. Și 
acest lucru e posibil numai prin credința (și speranța) că 
lumea poate fi un loc mai bun doar închizând ecranul care 
se interpune între retină și realitate. Exact așa cum alege 
și Florin Dan Prodan să-și încheie (evident, fără diacritice) 
volumul: de prostie de poezie buna de eventuale mesaje de 
trecut/ de trecutul meu de munca de istorie si speranțe de 
bataie/ gari si interlopi m-am saturat de bani de buzuna-
rele mele/ de cacat din care scot lumea of omule unde sunt 
oameni/ credinta prieteni iluzii unde unde unde masinaria 
asta/ la care scriu e mai buna si corecta si mai morala decit 
mine/ sign out. (m-am saturat de iarna asta/ de soareci de 
alcool de frig). 

Adrian Gorea, Apping Icons: Face-ing 
the Void, Linocut plate, 10x10, 2016
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Mecanismul este pe cât de simplu, pe atât de pe-
riculos: a vizualiza un potențial end of the story 
înseamnă a-l proiecta ca imagine în mintea ta, 

oferindu-i minimul de șanse și obligându-te să îl trăiești 
cu gândul în tot teribilul lui. Or, lucrurile nu mai stau deloc 
așa în fondul meu instinctiv de când am trăit un alt fel 
de sfârșit, un Sfârșit de scriitor maghiar contemporan 
care, sub sceptrul acesta al finalității promise, spune și 
împărtășește tot cu o brutalitate nevinovată, cu o aproape 
sfâșietoare violență a cuvântului, dar, cu toate acestea, cu 
o duritate care nu-l consumă pe cititor, ci îl întărește și îl 
pregătește pentru următoarea lovitură. 

Sfârșitul lui Atilla Bartis este poate prima carte care 
mă obligă să conceptualizez mai mult decât să vizuali-
zez. (Chiar dacă personajul principal este un fotograf.) 
Conștient poate de cât de dureroase ar fi imaginile co-
respunzătoare poveștilor, prin destinele atinse de tragic, 
prin culorile difuze, dar intense, și contururile pierdute 
ireversibil, autorul le micșorează forța imediată pentru a 

maximiza impresia pe care o lasă în urmă. Și cum imaginile 
se pierd, se suprapun pe un film continuu sau se creează 
distorsionat, opțiunea pentru cuvinte, pentru teorii pe 
baza unor termeni și concepte este justificată. Așa cum 
Atilla Bartis și-a despicat povestea în mici povestiri și așa 
cum a redus pe fiecare dintre ele la câteva cuvinte, așa o 
să organizez și o să descompun și eu amalgamul de idei 
cu care m-au lăsat sfârșiturile lui. 

(Despre alții)

E interesant cum, deși pornește curajos, sincer și foar-
te hotărât pe acest drum al relevării sinelui (Mă numesc 
András Szabad, am cincizeci și doi de ani și sunt fotograf. 
(...) Vreau să precizez din capul locului că nu cred în 
Dumnezeu), personajul narator simte totuși nevoia unei 
tatonări a terenului. Înainte de a se expune, își creează o 
linie de front dintr-un trecut neutru de care mai mult a 
auzit decât l-ar fi trăit. El începe să ne povestească despre 
sine, vorbind, de fapt, despre alții. Fără a-și fi cunoscut 

R E C E N Z I I
L I T E R A T U R Ă  U N I V E R S A L Ă

DESPRE RISIPIRE. INSTANTANEE ÎN 

Sfârșitul de 
ATILLA 
BARTIS

Nu mi-am imaginat niciodată că cineva își poate construi viața doar din sfârșituri. Nu am crezut că le poți 
trăi pe acestea fără a ține cont de începuturi. Până acum eram sigură că simpla aruncare a gândului spre 

momentul final, fie el al propriei vieți, al clipei fericite de întâlnire cu cineva drag sau al secundei de plăcere 
nevinovată atunci când un necunoscut ți-a zâmbit larg pe stradă te consumă treptat, până când, sub presiunea 

iminenței lui, te spargi și dispari încă înainte de a-i face față propriu-zis. 

Tamara Bivol
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străbunicii sau bunicii, povestea lor devine parte a 
propriei povești. Acest trecut nu e spectaculos, nici 
măcar ieșit din comun, dar poate mai important decât 
atât, e predispus spre reiterare. Astfel că, acești alții, 
deși fugitiv și aproape superficial enumerați, rămân 
atât prin nume (același ca al tatălui, în cazul bunicului 
și străbunicului – András Szabad), cât și prin experi-
ența lor, ancorați în prezent, astfel încât, fantomatic, 
dar percutant, contribuie la crearea de concepte. De 
aici se conturează teama, nefericirea și sinceritatea 
care se preschimbă în timp și prin persoanele în care 
își găsesc locul. Impresionantă este capacitatea acestui 
trecut de a se infiltra subtil și perfid în prezent, fără 
ca părtașii celui din urmă să realizeze măcar influența 
lui: Tata nu și-a dat seama niciodată, iar mie mi-au 
trebuit treizeci de ani ca să observ că trăim în aceeași 
locuință ferindu-ne unul de celălalt, la fel cum se ferea 
pe vremuri Tata de bunicul meu. Și cum se ferea bunicul 
de străbunicul meu. 

(Despre otrăvuri)

Mă întreb dacă ceilalți te pot judeca atunci când 
dintr-o frică de exterior, frică ce a devenit patologică, 
rămâi doar cu sinele. Nu, dacă sinele tău nu implică 
nicio parte din acești ceilalți; nu, atâta timp cât ești 
total lipsit de legături sociale și îți ești sieși suficient; 
nu, dacă nu te revolți când ești numit laș și îți accepți 
apelativul, total justificat, de altfel. În orice alte condiții, 
dacă ai deschis ușa și ai lăsat oamenii să intre, nu mai 
ai voie să îți fie teamă. 

Ai auzit, András Szabad? Tu ești cel care se hră-
nește din propria teamă. Ți-a fost frică să îi spui un 
simplu mulțumesc tatălui, preferând să îl fotografiezi 
din spatele ușii de sticlă care, spui tu cu mândrie, nu 
lăsa să treacă sunetul mecanismului, dar care, îți zic 
eu, nu poate opri lașitatea. Tu ai fost cel care, din frica 
de a pierde ceea ce nici măcar nu știu dacă aveai cu 
adevărat, a sărit ilicit poarta închisă spre viața altcuiva, 
infestând-o cu josnicie. Tot tu, András Szabad, ai pre-
ferat să te deschizi în fața oamenilor plecați deja în lu-
mea de dincolo decât în fața celor ce puteau încă să îți 
răspundă. Tu ești veninos. Frica ta e otrava celorlalți. Și 
nu există otravă mai puternică decât teama. Teama ta 
inhibă, distorsionează și îmbolnăvește, paradoxal, nu 
pe tine, ci pe toți ceilalți din jurul tău. Dar cel mai grav 
este că în fața tuturor afectelor pe care le provoci, ești 
rece, ești îndreptat tot spre sine, preocupat exclusiv de 
soarta sufletului și a gândurilor tale. 

Cu toate acestea, tu nu ești vinovat, nu pentru că 
apreciez eu această capacitate de a te detașa de cei ce 
vin și pleacă și de a rămâne în gând doar cu cei ce sunt 

foto: Cristiana Ursache

aici, fiind în același timp mult prea departe, ci pentru că azi 
nu caut vinovați. Azi doar încerc să înțeleg altfel oamenii, 
alt fel de oameni. 

(Între două lumi)

Spre deosebire de lumea lui András, care e una singură 
și în care sunt ignorate și eliminate limitele de spațiu și de 
timp, în care extremele de acest fel se întâlnesc și par a 
conviețui, cea a Évei (de fapt cele ale Évei) tocmai pe aces-
te delimitări se bazează. Ea are o lume distinctă pentru 
fiecare element important care o înconjoară. Dacă este pe 
scenă sau în cameră în fața pianului, vede doar clapele și 
aude doar muzica; dacă e acasă la mama ei bolnavă, uită 
de András, de oraș și de lux; dacă e în apartamentul de la 
fostul soț înseamnă că e cufundată în propriul trecut; iar 
când e cu el, cu András, este ființa ce cerșește dragoste 
și afecțiune, chiar dacă știe că e otrăvitoare. Ea alege să 
trăiască realități diferite. Orbit de grija sinelui, el încalcă 
tocmai această unică și intangibilă regulă, pentru că nu re-
ușește să înțeleagă cum poate un om să rămână integru și 
intact după dureroasa și frecventa trecerea de la o realita-
te la alta. Or, cum poate realitatea însăși să fie dezbinată? 
Existența reală a unei părți nu o exclude pe cealaltă? Nu 
se transformă astfel o realitate în minciună, dacă e văzută 
din bula celeilalte? Acestea sunt întrebările care îl macină 
pe personajul narator. Acestea, dar și ostilitatea ce o ma-
nifestă față de minciună l-au făcut să încalce legământul 
tacit dintre el și Éva. Iar ea e la fel ca floarea ce își strânge 
petalele la atingere. De această dată și-a adunat ultimele 
grame de curaj, puținele haine, pozele cu ea (făcute de el) 
și a plecat.

Éva este femeia ce a luptat mereu pentru a-și menține 
integritatea, fără a se simți vreodată împlinită sau 
satisfăcută. Pentru ea, efortul și încordarea devin părți 
ale activității cotidiene, singurele care au acces în toate 
realitățile pe care le-a creat. Pentru mine, femeia din 
spatele fotografiilor rămâne întruparea misteriosului și a 
curajului. Poate că ea e singurul câine din toată povestea 
care nu latră de frică, care nu latră deloc, dar e gata mereu 
să muște.

(Despre taine și mai mult decât atât)

O taină are principala caracteristică de a fi, dincolo de 
ininteligibilă și ascunsă, muritoare. Tainele adevărate sunt 
cele care au știut să moară înainte de a fi descifrate ori în-
țelese. Or, în romanul lui Atilla Bartis nu găsim nicio taină, 
pentru simplul fapt că nimeni nu moare cu adevărat aici. 
Mama nu e o taină, pentru că amintirea ei e vie, iar vocea 
ei - puternică: Ascultă-mă, András. Mama ta a murit de 
mai bine de douăzeci de ani. Totuși se amestecă și în ziua 
de azi în tot ce vrea ea. Tatăl nu e o taină, pentru că îmi 

3737



este aproape imposibil să găsesc pagini în care imaginea, 
amintirea sau chiar vocea lui să nu leviteze deasupra tex-
tului, între rânduri și între personaje, hoinărind prin gân-
durile naratorului, dictându-i acestuia insesizabil acțiunile. 
Iar Éva nu e nici ea o taină, pentru că rămâne vie printr-o 
ilustrată cu un cățel trimis de fiica ei – Anna Zárai. 

Ei toți, toți cei care în cinci sute de pagini m-au plimbat 
prin labirintul infinit al vieții, sunt mai mult decât taine. 
Ceea ce îi ridică la acest nivel superior e tocmai faptul că îți 
creează impresia de deschidere, de ușurință în descifrare, 

de simplitate chiar, dar, la cea mai mică nelămurire sau 
incertitudine, te lasă blocat în fața misterului. Acest mister 
nu poate fi elucidat, pentru că, pur și simplu, există anumi-
te întrebări care nu pot fi puse. Ei sunt puncte de neatins. Ei 
nu sunt taine, dar își au tainele lui. Ca taina lui Dumnezeu. 
De astăzi o să am în minte o Taină a Mamei, care a vrut 
să spele vasele în dimineața în care a murit, pentru ca în 
urma ei să rămână puritatea, curățenia și liniștea de după 
ce închizi robinetul. Și Tatăl are Taina lui. Și nu, ea nu a fost 
nici pe departe descifrată în deznodământul din ultimele 
pagini, pentru că ceea ce se dovedește în final, adică o 
anumită imagine a omului într-o societate bolnăvicioasă 
prin excelență, nu îl poate caracteriza pe Tatăl ce, în ochii 
copilului lui, rămâne ființa cinstită și curajoasă ce l-a călă-
uzit tăcut prin viață. Atâta timp cât în acțiunile, cuvintele și 
gândurile copilului András Szabad nu este pic de ranchiu-
nă sau dezamăgire, atunci Tatăl András Szabad are dreptul 
la Taina lui. Și nu în ultimul rând, Taina Évei este, poate, 
cea mai tulburătoare, pentru că trezește nevoia de a găsi 
răspunsul la cele mai multe întrebări și lasă cel mai puțin 
loc pentru adresarea acestora. 

Dar el, fiul András Szabad, își are Taina lui?

Pentru simplul fapt că eu nu am îndrăznit, pe tot parcur-
sul acestui eseu, să mă întreb de ce nu a renunțat vreodată 
la a-i fi frică, ci doar i-am acceptat-o; pentru că nu l-am 
întrebat de ce și-a ținut ani de zile fotografiile încuiate în 
sertar și sentimentele ascunse adânc în suflet; pentru că 
nu am cerut lămuriri referitoare la rezultatul analizelor lui; 
și pentru că nu m-am întrebat cum poate acest om să tră-
iască învățând încontinuu să moară; pentru că toate aceste 
întrebări nu au fost puse, András Szabad are Taina lui. Eu 
vreau să îl transform într-un puncte de neatins, pentru că 
mi-e frică că o să mă ard dacă îl ating și îl presez. Atilla 
Bartis spune că ceea ce e mai ușor de înțeles e mai ușor de 
suportat. András Szabad nu e ușor de înțeles, prin urmare, 
nici ușor de suportat. 

Și pentru că am învățat și eu din această carte câteva 
elemente de compoziție, închei spunând: în dreapta afișul 
cu următorul scriitor pe care îl vedem, în stânga geamul 
deschis ce lasă să intre insecte rătăcite și în mijloc eu, cu 
laptopul în brațe, căștile în urechi, curentul suflându-mi 
prin haine. Oare pe mine cine mă fotografiază?

foto: Cristiana Ursache
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Zuleiha, protagonista, este ea însăși o forță încă ne-
dezlănțuită a naturii care a crescut și s-a format în 
casa soțului său Murtaza, cu treizeci de ani mai în 

vârstă, aflându-se mereu sub ascultarea acestuia și a soa-
crei, Strigoaica. Prezențele mistice sunt cele care preschim-
bă viața cotidiană într-un adevărat ritual. Așadar, dogmele 
sunt consecințele adaptării la un cadru ori sunt modalități 
de exprimare ale interiorității? Tânăra tătăroaica va purta 
pe parcursul romanului povara unui așa-zis blestem care 
se construiește în spațiul care pare să-i ofere confort, 
alinare, sprijin, dar care în realitate se fundamentează pe 
superstiții, pe credință oarbă, pe umilință și năpăstuire: Se 
spune că în codru rugăciunile nu au putere. Te rogi, nu te 
rogi, totuna-i, tot ai să pieri... Tu ce crezi, coboară Zuleiha 
vocea, există locuri pe pământ unde nu pătrunde ochiul 
lui Allah? Existența femeii stă inițial sub semnul supunerii 
totale, astfel că individualitatea ei e reprimată sub privirile 
mânioase, sub vorbele dojenitoare, sub personalitatea 
puternică a soțului și a soacrei care îi acaparează voința. 
O realitate care nu s-a schimbat de secole, o acceptare a 
condiției de femeie, o asociere a vieții cu suferința. În ge-
nere, suferința are două fețe distincte, dar suferința tinerei 
femei se află în stare latentă, monotonă, neschimbată: 
Muncește, Zuleiha, muncește! Cum zicea mama? Munca 
gonește tristețea. Of, mamă, tristețea mea nu ascultă de 
zicalele tale.

Tristețea se transformă în resemnare, iar realitatea se 
preschimbă pentru a convinge sinele de un anumit ade-
văr atunci când exteriorul este deja distrus (- Smirnă să 
stai, femeie! Și începe să o bată). Zuleiha pare amorțită în 
propriul corp, nu poate refuza nimic ce vine din afară și 
în ciuda oricărui efort, spiritul său este golit de substanță. 
După pierderea a patru copii, patru fete abia născute, 
tânăra femeie sau curca plouată, cum o numește soacra 
așteaptă îndurare din cer, dar și de pe pământ, fără a ști 
că îndurare nu există: Taci mereu, muto... Dacă s-ar purta 
cineva așa cu mine, l-aș omorî. Strigoaica, zgripțuroaica, 
se ascunde sub chipul soacrei și pare un personaj etern, 
omniprezent, care o va urmări până la finalul romanului, 
instaurând în inima ei prezența morții, teroarea că prezi-
cerile sumbre se îndeplinesc.

Zuleiha nu moare. Murtaza, da. La începutul instaurării 
regimului bolșevic în anii ’20-’30 oricine se opunea regi-
mului lua drumul lung spre Siberia. Murtaza nu apucă să 
fie deportat deoarece este ucis în urma unei confruntări 
de către Ignatov, ofițer în Armata Roșie, devotat patriei, țe-
lului bolșevic și reușitei. După aceasta, Zuleiha va rămâne 
în memoria comandantului viitoarei colonii în care va locui 
precum tătăroaica cu ochi verzi care a fost ucisă în ziua în 
care s-a dus și soțul rebel. Rămasă fără singurul aparent 
ajutor, bărbatul doar ale cărui palmă și pâine le cunos-

ÎNĂUNTRU SAU ÎN AFARĂ, O DILEMĂ MORALĂ

Zuleiha deschide 
ochiide 

GUZEL 
IAHINA

Încadrată și constrânsă de tradiție, iubirea devine doar o simplă iluzie, se îmblânzește și este dominată de 
teama care ia forma respectului, fidelității, predestinării. Romanul lui Guzel Iahina este o odă a feminității, 

a puterii acesteia sau un edificiu pentru toate minunile și dramele vieții care se ascund tăcute în tainele unui 
suflet de femeie. Forța ce debordează în fiecare pagină se dezvoltă într-un spațiu îngust pentru ca, în cele din 

urmă, să irumpă în forma sa cea mai profundă, cea mai autentică.

Amalia Carciuc

39



cuse, Zuleiha se reconstruiește datorită impulsului care o 
va ajuta să înainteze neîncetat: Yusuf. Alături de deportați 
asemenea ei, de diverse etnii, cu sau fără o vină precisă, 
dar toți dușmani ai poporului, își va construi o nouă iden-
titate, va fi încercată de fiorul unei iubiri sincere, va învăța 
că viața oferă șanse imprevizibile, va cunoaște darul de a fi 
mamă, se va zbate să supraviețuiască, va învăța să rabde, 
să ierte, să piardă pentru a putea să se împărtășească din 
bucurii mărunte, toate smulse morții și partidului. În trenul 
plângerii se vor urca mulți, dar puțini vor răzbi și mai puțini 
vor fi cei care vor supraviețui scufundării bărcii Clara ce 
avea să îi conducă pe dealul pietros al unei Siberii înghe-
țate. Boală, durere, neajunsuri, pierdere, toate acestea vor 
constitui esența cărții. În fundal: un timp istoric ieșit din 
țâțâni, profund cangrenat, în care trădarea, interesul per-
sonal și mizeria morală par aproape omniprezente.

Tu nu ești în stare nici să lovești, nici să omori, 
nici să iubești. Răutatea doarme adânc în tine și 
n-o să se trezească. Cum să trăiești fără răutate? 
Nu, n-o să trăiești niciodată de-adevăratelea.

Personajele lui Guzel Iahina sunt colorate, trăiesc și as-
piră spre evadare, visează libertatea. Lui Ignatov i se cere 
să devină comandantul grupului de deportați, să conducă 
contrarevoluționarii, dușmanii poporului în călătoria fără 
sfârșit. Din conducător va sfârși prin a fi parte dintr-o co-
munitate unită de aceleași năzuințe, neajunsuri și poveri, 
călăul devenit victimă. După călătoria cu trenul, urmează 
încă un drum cu barca pentru a ajunge pe tărâmul înghe-
țat, uitat de lume, care doar pentru o mică parte, puținii 
supraviețuitori, va reprezenta un nou început. Orice formă 
superficială, artificială pe care o poate îmbrăca credința 
este abandonată, căci nici Alah, nici Dumnezeu nu par a 
auzi strigătul acestor oameni, iar resorturile existențiale 
se schimbă sau, mai bine-zis, sunt dezvăluite în pădurile 
sălbatice unde refugiații vor ajunge. Se poate spune că în 
mijlocul sălbăticiei se formează în primă fază o imitație a 
societății primitive, ca mai apoi să putem vorbi de o soci-
etate de sine-stătătoare pe care oamenii aceștia distruși, 
lepra noii societăți, o formează. 

A început să se roage mai rar şi mai zorit, printre alte 
treburi. Îi era groază să recunoască faptul că i s-a cuibărit 
în minte un gînd păcătos, monstruos: dacă Preaînaltul este 
atît de ocupat cu altele, încît a uitat de ei – de treizeci de 
oameni flămînzi şi zdrenţuiţi în adîncul pădurilor siberiene?

Profesorul Leibe, Isabella, Ikonnikov, Konstantin 
Arnoldovici sunt întruchipări ale omului care crede în pro-
gres, în cultură, în frumusețe, în bine. Gorelov este insul 
însetat de avut, de conducere, vânător de suflete și călău. 

Ignatov sau Ivan ar putea fi perceput ca o entitate aflată de 
partea răului, dar, de fapt, se dovedește un om al principi-
ilor, iar devotamentul său inițial față de partid se va mani-
festa ca o disponibilitate spre latura umană, căci va trebui 
să își asume rolul de mântuitor, de salvator al coloniei de 
pe malul Angarei. Colonia va crește sub forța interioară 
a acestor oameni determinați și muncitori, iar timpul va 
trece. Izolați în propriul spațiu, aproape uitați de autorități, 
se vor simți adesea ca o parte fragmentată dintr-un întreg 
uriaș, de necuprins. Zuleiha va suferi transformări majore, 
va depăși condiția de vânat pentru a și-o însuși pe cea de 
vânătoare pricepută, respectată pentru voința de a-și creș-
te copilul, dar și de a supraviețui. O doare spinarea. Zuleiha 
pune trupșorul scuturat de plâns pe prici și se așază lângă 
el. Își lasă capul pe genunchi, își acoperă urechile, dar nu se 
mai face liniște - plânsetul copilului parcă i s-a cuibărit în 

foto: Ioan Răducea
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cap. Mama și copilul constituie repere unul pentru celălalt: 
mama își descoperă puterea interioară după ce își simte 
pruncul la piept și se obișnuiește cu prezența lui care i se 
părea ireală, iar băiatul se va dezvolta în concordanță cu 
tot ce îi oferă aceasta, într-o dependență care nu anulează 
însă răzvrătirea.

De-aia-s date sentimentele, ca să se-aprindă 
omul. Dacă nu-s sentimente, dacă s-au stins, ce să 
mai ții cărbunii reci?

Aflată la răscruce de drumuri între două iubiri, cea a 
femeii și cea a mamei, va uita de sine pentru sine, altfel 
spus, Ignatov este îndepărtat pentru Iusuf: Când ochii li 
se întâlneau uneori, simțea din nou în burtă valul acela 

fierbinte și își ferea imediat privirea. Zuleiha și Yusuf, suflet 
și prelungirea lumească a acestuia în fiul ei, se vor despărți 
în final, întrucât tânărul trebuie să își urmeze propriul des-
tin după ce va primi o nouă identitate, din fiul culacului 
devenind în acte fiul ofițerului, Iosif. Finalul aduce cele 
două lumi împreună, pare a exista speranță, iar omul (sau 
umanitatea) are o nouă șansă. Brusc, toată tensiunea de 
pe parcursul romanului se dizolvă, rămâne doar mierea, 
doar posibilitatea și simțământul împlinirii într-o toamnă a 
vieții modelată de vântul siberian.

Reconfortant, proaspăt, puternic, captivant, astfel se 
prezintă romanul lui Guzel Iahina. Nu este o carte a tipo-
logiilor, a unei vieți individuale, ci, dimpotrivă, o pledoarie 
pentru viață și frumusețea ei, gravitând în jurul ideii de 
pierdere întru regăsire. Fără îndoială, este romanul unei 
femei, dar, mai mult, este o analiză detaliată a sufletului 
uman și o dovadă incontestabilă a forței create ca să cree-
ze la rândul ei doar în condițiile în care îndepărtează vălul 
de ceață, doar atunci când deschide ochii. Nu în ultimul 
rând, e un document despre realitatea unui timp, a unei 
epoci și despre șansa omului de a supraviețui exclusiv prin 
gesturi mărunte, dar care dau măsura a ceea ce este cu 
adevărat.
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Dintr-o pasiune mai ciudată, dublată de un soi de 
teribilism al vârstei la care mă aflu, mă atrag ade-
sea poveștile, legendele, filmele, muzica, în fine, 

cam orice are legătură cu dimensiunea horror a artei. 
După multe și îndelung vizionate filme de acest gen, am 
dezvoltat un fel de rezistență la ele, așa încât puține mai 
reușesc să mă sperie sau să îmi provoace o reacție atât 
de puternică, încât să mi-o exteriorizez involuntar. Am 
început, cu alte cuvinte, să citesc povestirile Marianei 
Eniquez închipuindu-mi că nu voi regăsi scene care să mă 
marcheze în mod profund. M-am înșelat; de fapt, m-am 
înșelat amarnic. Stilul scriitoarei frapează gradual, dar asta 
nu atenuează în niciun fel șocul pe care descrierile din po-
vestiri precum Piticul Clăpăug sau În ape negre îl provoacă. 
Erau momente în care, pe măsură ce citeam, simțeam cum 
mi se strânge stomacul, cum ochii vor să mi se închidă 
strâns, ca într-o secvență din aceea dezgustătoare tip 
filmele Saw. Ceea ce însă conferă valoare scriiturii este 
modul fidel și totodată simplu prin care Mariana Enriquez 
reușește să contureze astfel de scene. În timp ce profesoara 
ne vorbea despre bătălia de la Caseros, Marcela și-a smuls 
unghiile de la mâna stângă. Cu dinții. De parcă ar fi fost 
unghii false. Degetele îi sângerau, dar ea nu lăsa să se vadă 

că ar fi durut-o. Câteva fete au vomitat. Profa de istorie a 
chemat-o pe directoare, care a scos-o pe Marcela din clasă. 
A lipsit o săptămână și jumătate și nimeni nu ne-a spus de 
ce. (Sfârșit de an școlar) Înfățișează exact ceea ce se întâm-
plă, fără adăugiri de efect, fără detalii minuțioase. Tocmai 
simplitatea stilului și a limbajului este cea care face proza 
scriitoarei atât de puternică la nivel vizual și nu numai. Nu 
încearcă, nu se chinuie, nu insistă, căci imaginea care se 
construiește de la sine este de ajuns. E cu atât mai dur la 
lectură, cu cât îți dai seama, la un moment dat, că nu e 
un artificiu stilistic care să îți inducă o stare, ci e tocmai 
realitatea brută. O realitate a cărții care poate oricând să 
devină sau, mai mult, este deja, parte din realitatea vieții. 

La celălalt capăt al spectrului pe care paginile cărții îl 
acoperă se află povestirile care creează o atmosferă ine-
xplicabilă, de un mister atât de grotesc și de adânc, ce te 
aduce la limita suportabilului. Am citit Hosteria și la sfârșit 
m-am întrebat ce anume tocmai am citit, atât de intrigată 
și de speriată deopotrivă m-am simțit. Secvența cu cele 
două fete, îngrozite până în măduva oaselor, care stau îm-
brățișate, mai mult moarte decât vii, îți induce un suspans 
dublat de frică de o atât de mare intensitate, încât uiți să 

AUTODISTRUGERE ÎN DISTRUGERE 

Ce-am pierdut în foc de 
MARIANA 
ENRIQUEZ 

Recunosc că, în momentul în care am început să citesc cartea, nu știam nici măcar că nu e un roman, ci o suită 
de povestiri. De fapt, nu știam mai nimic despre ea sau despre contextul din care provine (mă refer aici la 

spațiul argentinian cu tot ce presupune el), cu atât mai puțin despre scriitoare. Auzisem fugar ceva despre 
realismul magic îmbinat cu violența, despre stilul sud-american și cam atât. Ceea ce am descoperit însă între 

paginile cărții mi-a depășit cu mult așteptările.

Anastasia Fuioagă
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respiri, iar când îți aduci aminte nici măcar nu mai poți să 
o faci. Îți ții respirația și speri, alături de cele două adoles-
cente, ca totul să se termine. Și prin același limbaj simplu, 
Mariana Enriquez transformă cititorul într-un supus al ei, 
asemenea personajelor; nu poți să faci nimic, nu poți să 
te oprești, citești și aștepți să se întâmple catastrofa, pe 
care scriitoarea o amână fără milă. Într-o frază ce ține mai 
bine de jumătate de pagină, într-un ritm alert ce pare, 
paradoxal, că se prelungește la nesfârșit, cu repetiții dez-
orientante și lovituri și geamuri sparte, aici așteaptă cele 
două fete din povestire, iar alături de ele, cititorul. 

O altă povestire care mi-a lăsat în urmă același Ce?! 
confuz, revoltat și înecat a fost În ape negre. Înțelegi firul 
epic până la un punct, până la intrarea Marinei, protago-
nista, în biserica dintr-un ghetou din Buenos Aires. De aici 
încolo, realitatea și ficțiunea se îmbină într-o narațiune 
stranie, bizară până la oripilare, din care fiecare scapă cum 
poate. Din mijlocul unei procesiuni închinate unui cult al 
morților și din vecinătatea apelor învolburate ale unui râu 

atât de poluat, încât este practic mort, încremenit, singura 
soluție de salvare pare fuga. Și fugi alături de Marina, cu 
un dureros ce se întâmplă? în minte și cu o neputință în 
suflet ce te aduce în pragul lacrimilor.

Anii toxici a fost povestirea care m-a impresionat poate 
cel mai mult, căci ea pare că însumează toate celelalte 
aspecte regăsite în anterior. Sărăcia unui ghetou și a unei 
țări, spiritul libertin al unor adolescente sunt alăturate 
fără nicio reținere dictaturii, sub care Mamele noastre (…) 
n-aveau bani sau n-aveau lumină sau nu mai reușeau să 
plătească chiria, ori inflația le mâncase din salariu până 
când nu mai puteau cumpăra decât niște pâine și carne 
ieftină, însă nouă nu ne păsa, ni se păreau niște chestii la 
fel de tâmpite și ridicole ca și tăierea curentului electric. O 
fată misterioasă care umblă singură noaptea prin pădure, 
curiozitatea de a afla adevărul despre ea și, în același timp, 
nepăsarea față de orice le înconjoară pe cele trei fete, de 
la sărăcie până la băieți și până la moartea unui om în fața 
lor, toate acestea își fac simțită prezența printre rândurile 
povestirii. N-aș putea spune cu exactitate ce m-a atras; 
poate că adrenalina vârstei comune pe care adolescentele 
o emană aproape ostentativ, un soi de fascinație a inter-
zisului, a ceea ce știi că se întâmplă, dar nu vezi niciodată. 
Poate că acea fată-umbră a cărei poveste rămâne suspen-
dată și nedezlegată vreodată. Poate că șocul finalului, în 
care moartea unui om la o petrecere nu provoacă nicio 
reacție celor prezenți, nici măcar aceea de a scăpa de ca-
davru. O nepăsare a celui ce aleargă fără oprire, instinctiv, 
căci s-a născut cu conștiința faptului că, dacă s-ar opri 
să privească în jur, ar cădea inevitabil și fără scăpare în 
mrejele disperării, în pânza încâlcită a unei existențe care 
îl/te descompune.

Dincolo de partea horror a cărții, cred că Mariana 
Enriquez înfățișează prin povestirile ei o lume, în toată 
complexitatea ei, cu toate extensiile sale grotești și în-
fricoșătoare. O lume care există, o lume care pândește, 
se infiltrează prin realitatea iluzorie în care credem (!) că 
trăim. Am rămas cu un gust amar al conștientizării și al 
neputinței, al groazei și al recunoașterii. Al unei încercări 
atroce de asumare. Asta e lumea în care trăim, un spațiu și 
un timp în care l-am uitat pe Dumnezeu, ori El ne-a uitat 
pe noi. Sau poate că L-am alungat, sau poate că a plecat El 
și ne-a lăsat singuri să ne descurcăm, ca într-o groapă cu 
șerpi veninoși în care șerpii sunt dublul nostru, imaginile 
noastre întoarse pe dos. A lăsat frumusețea lumii la liberul 
arbitru al omului, iar el a distrus-o, a maltratat-o într-atât, 
încât devine un surplus inadecvat. Un sfârșit al omului, un 
sfârșit al frumuseții, un sfârșit al speranței. Și îți dai foc, 
căci oricum nu mai contează, oricum nu mai ai nimic de 
pierdut. Tot ce rămâne e neputința, conștiința repudiată, 
alergarea disperată de lume, de sine, de tot. 

Notă: Nu știu cum 
sună povestirile 
Marianei Enriquez 
în original, dar, 
cunoscând romanele 
lui Marin Mălaicu 
Hondrari (traducă-
torul acestui volum), 
am sentimentul că 
o parte din starea 
pe care ele au reușit 
să mi-o imprime i 
se datorează. Și mai 
cred că linia aceasta 
atât de fină care 
desparte oroarea de 
literatura horror ar fi 
putut cu ușurință fi 
încălcată în orice altă 
versiune. 

Dragoș Pătrașcu
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În minte îi reveniră vorbele lui Lumbly: ,,Dacă vreți să 
vedeți ce-i cu țara asta, eu așa zic mereu: trebuie să 
mergeți pe șine. Uitați-vă afară în timp ce vă îndreptați 

cu viteză spre destinație și-o să vedeți adevărata față a 
Americii.” Fusese deci o glumă de la bun început. În călă-
toriile ei, pe ferestre nu văzuse decât întuneric și n-avea să 
vadă vreodată decât întuneric.

Voiam să mă întorc, voiam să alerg spre singura reali-
tate pe care o cunoșteam și să mă las pradă lașității, dar 
știam că înapoi, în paginile anterioare, nu voi găsi decât 
suferință și moarte. Totuși, nu puteam să nu mă întreb 
dacă la destinație nu mă așteaptă ceva și mai rău. Singurul 
lucru care mă făcea să continui pe cărarea țesută de în-
tuneric era văpaia speranței, acea sclipire radiantă a unei 
ultime fărâme de curaj. Atât de dulce, dar, paradoxal, atât 
de amăgitoare, torturându-mă la fiecare pas. Pentru că, 
până la urmă, ce poate fi mai crud decât tortura speranței?

Protagonista cărții este o sclavă de culoare pe nume 
Cora, o tânără curajoasă și inteligentă care s-a născut pe 
o plantație de bumbac din Georgia secolului al XIX-lea, 
necunoscând nimic altceva în afară de constrângerile 
captivității. Viața ei reprezintă o succesiune de suferințe 
interminabile, atrocități și singurătate, unicul său obiectiv 

fiind același cu al tuturor celorlalți sclavi: supraviețuirea. 
Mama Corei este singura care a reușit vreodată să evadeze 
de pe plantație fără să fie prinsă, lăsând în urmă fetița ei 
de zece ani și o umbră – abia perceptibilă – a speranței 
că poate, undeva, există o șansă de a trăi o viață liberă 
și pentru oamenii de culoare. Spiritul Corei și amintirea 
mamei ei se împletesc, creând hotărârea ce va marca în-
tregul roman: evadarea. Împreună cu prietenul ei, Caesar, 
tânăra decide să încerce să scape de moartea iminentă și 
să înceapă călătoria prin legendara rută subterană, o rețea 
de tuneluri și gări care le-ar fi permis sclavilor să traverseze 
ascunși America în căutarea unui nou început, dar despre 
care nimeni nu știa nimic cu precizie. 

Drumul prin ruta subterană oferă o viziune realistă asu-
pra Americii, cititorul ajungând să o privească printr-un 
caleidoscop: cioburi multicolore de sticlă, fragile și gata 
să se spargă la fiecare capitol, experiențe neașteptate nou, 
o multitudine de povești de viață, imagini deformate ale 
nenumăratelor locuri parcurse, toate mișcându-se într-un 
vertij amețitor până ajung să se contopească într-un ta-
blou încețoșat al unui stat, doar ca apoi să se destrame. 
Totul o ia însă de la capăt, caleidoscopul având posibilități 
infinite dacă ai curajul să te uiți din nou prin el, încercând 
să creezi o nouă imagine. Gară după gară, stat după stat, 

DESPRE LUMEA ANAPODA ÎN CARE SE CROIESC POVEȘTI 

Ruta subterană de 
COLSON
WHITEHEAD

Se spune că mereu există o lumină la capătul tunelului, însă, citind Ruta subterană, aveam senzația că merg 
orbește prin bezna opacă a unui tunel nesfârșit fără garanția că voi vedea vreodată ieșirea – sau că există 

una. 

Raisa Manolescu
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Cred că cel mai dureros aspect din tot romanul, care te 
izbește din plin abia spre finalul acestuia, este ironia fatală 
pe care este clădit. Decizia protagonistei de a evada se 
țese din amintirea mamei ei, Mabel, și reputația acesteia 
de a fi singura sclavă care a reușit să scape de pe plantație 
fără să fie prinsă, amintire care modelează întreg destinul 
Corei. Sentimentele difuze pe care le simte față de mama 
ei – un amestec de mândrie pentru curajul de a fugi și 
resentiment pentru că a lăsat-o în urmă – sunt cele care 
o inspiră și o determină să încerce să evadeze. În ultimul 
capitol însă, toate acestea iau o întorsătură șocantă și, în 
același timp, dureroasă, deoarece aici aflăm adevărata 
soartă a lui Mabel. Reușita ei de a evada fără să fie găsită 
se dovedește o minciună, mama Corei murind, de fapt, 
mușcată de un șarpe în mlaștinile întunecate ce se aflau 
chiar lângă plantație. O moarte atât de banală, dar, în 
același timp, atât de necesară pentru supraviețuirea fiicei 
ei care, altfel, ar fi rămas captiva fricii de a muri în căutarea 
libertății.

Ajungând la ultima pagină a romanului, mă uit în jurul 
meu și realizez cât de mult am mers prin bezna opacă a 
tunelului. Mă uit în față și mi se pare că văd o fărâmă de lu-
mină, un punct arzător în întunericul de pretutindeni, însă, 
cu cât mă îndrept mai mult spre el, realizez că nu a fost 
nimic altceva decât o iluzie, dorința unui final fericit. Până 
la urmă, întregul volum al lui Colson Whitehead pornește 
de la ideea eternă a speranței: speranța că mama Corei a 
reușit, într-adevăr, să evadeze, speranța că protagonista 
va reuși, în cele din urmă, să-și găsească libertatea și, cel 
mai mult, speranța că există undeva o lumină la capătul 
tunelului. Scris într-o manieră realistă, în tușe uneori întu-
necate, înfățișând cruzimea și intoleranța, Ruta Subterană 
nu te lasă niciodată să te pierzi în întunericul deznădejdii; 
există și chipuri luminoase, și suflete din care bunătatea 
nu a fost alungată de teroare sau de egoism, și momente 
în care duioșia și forța speranței înlătură dezumanizarea. 
Dintre rânduri se desprinde treptat ideea că nicio societate 
nu poate supraviețui uitând fundamentele dreptății și că, 
mai devreme sau mai târziu, istoria face dreptate tuturor.

Cora ajunge să intre în ritmul inexorabil al crudei realități 
în care trăiește, ghidându-se după iluzia că toate se vor 
termina în cele din urmă, că viața ei de sclavă nu o va 
ajunge și arunca din nou în abisul disperării. Fiecare stat 
în care ajunge să trăiască pentru un timp, urmărită însă 
permanent de posibilitatea de a fi găsită și dată înapoi 
stăpânului, îmbină noi posibilități, oameni și modalități de 
raportare la problema rasială, astfel locurile prin care călă-
torește ajungând să se întretaie într-o suită de experiențe 
care reprezintă însăși povestea tragică a Corei.

,,Nu îi putem salva pe toți, dar asta nu înseamnă că 
nu putem încerca.”

Am perceput romanul lui Colson Whitehead ca pe un 
joc de umbre: siluete întunecate, dezolante, rămase fără 
nicio urmă de curaj sau voință pe scena unei Americi ce 
promite măreția când, de fapt, este clădită pe acte josnice 
și încălcarea libertății. Totuși, toată suferința și disperarea 
au fost adesea întrerupte (sau diminuate) de persoane 
cu un simț al dreptății și o compasiune care aduc o mică 
rază de lumină în toată marea de întuneric, persoane ce 
modelează destinul Corei. Prima a fost Caesar, cel care a 
convins-o pe Cora să evadeze împreună cu el și datorită 
căruia a decis să încerce să își câștige libertatea. El, spre 
deosebire de toți ceilalți sclavi care și-au petrecut întreaga 
viață pe plantație, știe ce înseamnă speranța unui viitor 
mai bun, provenind din nord și având până la un moment 
dat un stăpân înțelegător. Ruta subterană se țese din 
ideea de libertate și egalitate pentru toți, indiferent de 
culoarea pielii și cei care fac parte din ea își riscă viețile 
pentru aceste principii. Deși drumul Corei spre libertate 
este plin de suferință și implică pierderea mai multor per-
soane dragi - precum Lovey, prietena ei din copilărie care 
a murit încercând să evadeze, sau Regal, prima ei iubire 
alături de care a trăit fericirea pentru câteva momente, 
nucleul romanului este constituit din flacăra nemuritoare 
a speranței, singurul lucru pe care nimeni nu a reușit să 
i-l răpească protagonistei. Fiecare sclav evadat are propria 
poveste, un trecut zbuciumat, propria povară, însă cu toții 
sunt legați printr-un scop comun: dobândirea libertății și a 
unei vieți noi. Drumul fiecăruia se intersectează cu umbre-
le trecutului nemilos și ale suferinței sclaviei care îi ajung 
în cele din urmă, în ciuda libertății iluzorii.

,,Primul și ultimul lucru pe care i-l transmise 

fiicei sale era rugămintea s-o ierte. Cora dormea 

în burta ei, cât un pumn, când Mabel îi ceru 

iertare pentru lumea în care o aducea. Zece ani 

mai târziu, Cora dormea lângă ea în mansardă, 

când Mabel își ceru iertare că o lăsa orfană. Cora 

n-o auzi nici într-un caz, nici în altul.”

Maximilian Lupu
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Îmi amintesc mereu cu drag unde și când am luat con-
tact cu poezia lui Dénes Krusovszky: la Bistrița, cu prile-
jul Festivalului de poezie. Un oraș nou, ocrotitorul celei 

care locuiește la periferia literaturii, poezia, și un festival 
din care curgeau prin toți porii forme mici și mari ale artei. 
În a treia seară a festivalului, în biserica devenită scena 
internațională a păpușarilor de cuvinte, un bărbat cu pas 
blând și cu o figură aproape paternă începe să citească. 
Maghiara, limba care mi se părea înainte o jignire la adresa 
cuvintelor, n-a sunat niciodată mai frumos, arătându-mi 
prin candoarea ei neașteptată că emoția nu are granițe. 
Versurile care își lasă amprenta asupra timpanului meu, 
târându-se prin memorie ca un șarpe leneș, creează acel 
oftat universal pe care numai poezia bună știe să mi-l lase 
să-l găsesc printre rânduri. Acele versuri m-au bântuit toa-
tă noaptea, așa că, la final, m-am simțit obligată să cumpăr 
cartea care mi-a dat impresia că pentru prima dată eu sunt 
cea care descoperă scriitorii și poeziile lor și nu le primesc 
de-a gata.

Concentrația de 6 cicluri poetice care constituie Când 
te strici se remarcă prin capilarele stilistice formatoare 
de zigzaguri între tehnicitate cosmetizată prin afectivita-

te complexă și eleganța degetelor întinse în aer. Poetul 
deține siguranța unui îmblânzitor de lei care știe exact 
momentul perfect, de câteva secunde, în care leii ar trebui 
să arate ferocitatea lor specifică doar pentru a le arăta 
oamenilor cu ce trebuie să se lupte, discursul poetic fiind 
de o exactitate plastică de necontestat: Ca animal ponosit 
din vitrina/ magazinului de vânătoare,/ mi-e greu să spun 
ce-a fost/ înainte să ajung aici./ Rămâne această nervozi-
tate lentă,/ ca și cum aș purta molii cusute sub piele,/ cu 
aripile-n repaus, așteptând ultimul semn pentru a zvâcni la 
unison. (Ce făptură); să te uiți în gura cuiva, să fii martor/ al 
țâșnirii cuvintelor umede și-ntunecate, (..) și tot ce-am vrut 
să spun de fapt/ a fost cusut într-un sac gros, și-acum/ dă 
din picioare, scufundându-se (Să te uiți în gura cuiva). 

Simplitatea nervului tehnic al scriiturii maghiare mas-
chează de fapt un adevărat maestru muncit care știe cât 
trebuie să mocnească focul, cât trebuie să lase această 
întârziere în a spune ceea ce se mișcă în vârtejuri, cât 
trebuie să te lase cu impresia că totul este sub control 
până când nu mai este. Ungurul devine gimnasta de la 
bârnă, cu rutina executată perfect, cu elemente extrem de 
dificile mascate prin grație: Deși eu încerc/ să le presimt pe 

APA, SĂPUNUL, POEZIA

Când te strici de 
DÉNES 
KRUSOVSZKY

Când te strici. Prima carte a lui Krusovszky, tradusă în limba română de poetul Mihok Tamas și 
apărută în 2017 la editura Charmides, te învață cum să te pui pe scaunul electric, să-ți legi singur 

curelușele, să strângi din burețelul plin cu supunere viscerală, în timp ce poezia îți șoptește în 
ureche prin respirația sacadată a unui copil ascuns sub plapumă, în timp ce îți șoptește obsesiv, 

meschin: Îți voi consuma chipul/ ca pe-un săpun. 

Diana Diaconescu 
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toate din timp,/ dar se pare că/ mi-e pielea mult prea lentă 
(Pielea prea lentă); iar eu priveam/ către fisura îngustă care 
mi s-a deschis,/ s-a infiltrat lumina, dar n-a fost ușă,/ cel 
mult o stomată, sau nici măcar atât,/ nu știu, dar nu putea 
fi mai mult,/ sunt convins, aceea n-a putut fi o ieșire (N-a 
fost ușă); Și din nou aceste propoziții,/ cei ce se mută, mo-
bile,/ studenții la medicină, corpul,/ până apuc să-l descriu, 
mă demontează (Datorie).

Textele nu sunt altceva decât diferite variațiuni, dife-
rite coregrafii ale aceluiași cântec, singurătatea, iubirea, 
tristețea fiind principalele actrițe în aroganțele unei vieți 
domestice, în resemnarea unui câine care nu mai încear-
că să scape de lanț. Stabilirea unei cromatici casnice, a 
unor dureri fără elemente epice sau dramatice și a unei 
epiderme sociale pline de chisturi înghețate - de-a lungul 
copacilor, aceste/ capete plecate/ care atârnă de pretutin-
deni/ și se mișcă împreună,/ parcă ar fi vântul. (Piele prea 
lentă) - asigură fixarea unei transparențe prin care oamenii 
văd durerea lor exprimată în prăbușirile iminente, în cu-
vintele potrivite ale altei persoane. Creativitatea scriptică 
duce aceste teme deja penetrate de orice formă de poezie 
în proximitatea noului, dând naștere unei clarități, unei 
cursivități neîmblânzite, demonstrând puterea blândeții: 
nu trebuie să împroști sângele, ca să arăți că a avut loc 
o crimă, versurile materializându-se într-o pastă uniformă 
pe care aproape că poți să o lingi: Senzația de-a fi liber/ 
ca un obiect,/ încerc să-mi închipui,/de pildă un ciocan,/ îl 
apuci,/ și n-are niciun dumnezeu/ Lipsește mereu și-o aud,/ 
ce frumos e când strici ceva,/ cum strică barba aspectul 
feței,/ lipsurile îmi vorbesc tot timpul,/ nu-mi mai amintesc 
de noi nimic./ Vitrina măcelarului despre pășuni/ oare ce-ar 
mai putea spune? (Când te strici).

Printr-un stil care știe să atingă rana doar 
atât cât este nevoie, volumul unui scriitor care 
nu trebuie să trântească ușa la plecare ca să 
arate că a fost aici, care nu trebuie să urle ca să 
se facă auzit, Când te strici devine exploatarea 
durerii prin blândețe, prin eleganță, devine actul 
de a medita în mijlocul haosului, devine dovada că 
de fapt picăturile de ploaie sunt foarte murdare.

Alienarea socială, anume lipsa de conexiune umană, 
devine din ce în ce mai vocală în general în poezie, dar 
mai ales în acest volum. Epidemia singurătății în spații 
saturate de oameni și, mai ales, incapacitatea empatiei 
să străpungă bulele de săpun organizate pe grupulețe 
devin laboratorul poetului: Să simți mirosul/ unui alt om 
e aproape/ o conversație (Aproape o conversație); Ei nu 
simt nimic,/ se mișcă obosiți,/ cuvinte reci ciocăne/ într-o 
betonieră (Când te strici); Îmi lipsește prudența/ cu care, pe 
stradă,/ pe durata unei singure plimbări scurte,/ să pot evita 
ca,/ din vina mea, cineva/ să aibă o zi proastă. (Smalț).

Analiza retrospectivă care înțeapă punctele sensibile 
asupra iubirii pierdute sau durerea asta suspectă/ ce us-
tură parcă, dar nici măcar atât se face auzită în capitolul 
Cărți poștale retur. Încercările de exorcizare, de pieptănare 
a trecutului, de netezire a răcelii declanșează un discurs 
cu tușe de tremur: iar când e liniște,/ încerci să închei de 
unul singur/ o veche dispută întreruptă; mai degrabă cum 
a fâlfâit pe lângă tine/ perdeaua unui compartiment,/ doar 
atât merită notat. Toate planările/ eliberările în pustiu, 
facilitează regenerarea docilă a întrebării: După iubire la 
ce să mă mai aștept.

Corina Păcurar
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Odată intrat în universul lui Orhan Pamuk, înveți 
că multe dintre lucrurile pe care le considerai a 
fi lipsite de semnificație nu sunt întâmplătoare... 

și astfel, înveți să cauți. Printre rămășițele trecutului care 
nu poate și nu trebuie să fie îngropat, printre poveștile 
străbunilor, printre propriile întrebări și opțiuni, printre 
legendele milenare. Poate cel mai fascinant este faptul că 
romanul reiterează povestea antică a lui Oedip Rege și po-
vestea lui Rostam și Sohrab, împletindu-le, adaptându-le 
la actualitate și demonstrând astfel că miturile, poveștile, 
basmele nu au un timp al lor, ci au un timp al nostru și 
că ele, prin atemporalitatea și profunzimea semnificațiilor, 
pot constitui, de fapt, traiectoriile vieților noastre. Astfel, 
relația tată-fiu, dar și relația fiu-tată, privite ca două un-
ghiuri de perspectivă diferite, sunt abordate cu acuitate și 
profunzime în romanul lui Orhan Pamuk.

Cem, protagonistul cărții, este căutătorul care iubește 
traseul, dar nu și rezultatul. Acest fapt nu rezultă dintr-o 
patimă a omului superior de a extrage seva din orice tra-
seu formator, ci se nutrește dintr-o teamă. Când călătoria 
este teamă, iar finalul ei este rezultatul pe care nu îl do-
rești, fuga devine căutare și, în ultimă instanță, apropiere. 
Cem se apropie, fugind, de un destin pe care îl renegă, 
pe care încearcă să îl risipească, să îl uite. Pe tot parcursul 

lecturii a revenit stăruitor în mintea mea o întrebare: Ce 
s-ar fi întâmplat dacă adolescentul, în perioada în care era 
ucenicul meșterului Mahmut, nu ar fi cunoscut legenda lui 
Oedip? Nu cumva și-a însușit mitul atât de mult, încât l-a 
confundat cu propriul destin? Este, cumva, patima oame-
nilor ce trăiesc lumea cultural (prin poveste și sensul ei, ca 
să rămânem în interiorul universului scriitorului turc) de a 
oferi o prea mare adâncime aspectelor pur întâmplătoare 
ale propriilor vieți? Finalul romanului oferă, din punctul 
meu de vedere, o variantă de răspuns. Sub auspiciile unei 
priviri superficiale, aceea ar fi că nimeni nu poate fugi toa-
tă viața de destinul care i-a fost scris. Mai atent însă, finalul 
relevă ordinea lumii și a destinului care învinge... însă nu 
destinul de care îți era teamă, ci acela pe care, în fuga de 
un altul, nu l-ai putut surprinde. Diferența, poate majoră, 
dintre mituri și realitatea personajelor Lui Pamuk este ace-
ea că actul final, păcatul, nu se produce în cazul lui Cem 
și al fiului său în necunoștință de cauză. În ultimele clipe, 
fiul știe că cel din față îi este tată, iar tatăl își recunoaște 
fiul. Aici are loc demitizarea, ieșirea, de fapt, din umbra 
legendelor spre conturarea uneia proprii. Iar actul dobân-
dește o altă intensitate, căci din acest ultim gest, mai mult 
o acțiune asumată decât un destin, se va naște o scriere. 
Ceea ce nu a putut tatăl tatălui, nici fiul și tatăl (Cem) va 
face fiul. Povestea acuză, recheamă, dar și salvează.

ÎNTRE LEGENDE DESPRE VIAŢĂ ȘI VIAŢA CA O LEGENDĂ. 

Femeia cu Părul Roșu de 
ORHAN 
PAMUK

Cartea lui Orhan Pamuk reușește să construiască cu migală legături nebănuite între atunci și acum, între 
legendă și viață, între tată și fiu, într-o lume atemporală, marcată de poveștile trecutului, de amintire, de 

urmele noastre și de urmele lor - cei ce au fost înaintea noastră, într-un joc tulburător a cărui ciclicitate 
te copleșește... În Femeia cu Părul Roșu, te urmărește mereu, uneori ascuns, alteori evident, umbra destinului. 

Ambiguitate, teamă, fugă de trecut, dar nu și de amintire, familie, iată direcțiile în jurul cărora se brodează 
semnificațiile romanului. 

Viviana Gheorghian
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Ceea ce impresionează, deci, și construiește este dubla 
identitate a protagonistului: fiu, dar și tată deopotrivă. Cu 
toate acestea, prima și poate cea mai complexă relație ana-
lizată în romanul lui Pamuk este cea dintre meșterul Mahmut 
și adolescent.

Relația Maestru - Ucenic

Dacă în relația dintre maestru și discipol se strecurau neiubi-
rea și răzvrătirea, amândoi erau pierduți, așa cum se petreceau 
lucrurile și în relația dintre tată și fiu, iar lucrarea pe care o 
aveau de înfăptuit aceștia rămânea neisprăvită.

Relația maestru - ucenic se bazează pe încredere și pe 
generozitate. Meșterul Mahmut este cel care oferă încredere 
și care poate lua sub aripa sa protectoare orice ucenic onest, 
dispus să cunoască tainele sale de meșter fântânar. În roma-
nul lui Pamuk, meșterul are rol de inițiator, el fiind cel care 
conferă poveștii o cu totul altă semnificație în ochii băiatului. 
Printre istorisirile împărtășite de fântânar protagonistului, căci 
orice creație se naște dintr-o și în interiorul unei povești, se 
numără și povestea lui Abraham care era gata să își omoare 
copilul atât de mult dorit, dacă divinitatea ar fi vrut-o; o altă 
poveste, așadar, în care se aduce în discuție problema relației 
tată-fiu. Meșterul Mahmut devine pentru adolescent imaginea 
tatălui pe care nu l-a avut, un tată care își cunoaște fiul și 
care oferă sfaturi, alinare și lecții. În aceste condiții, care este 
justificarea gestului făcut de adolescent, acela de a-și părăsi 
maestrul în fântână în momentul în care avea cea mai mare 
nevoie de el? Aici, se pot contura două ipoteze cu privire la 
protagonist, ambele adevărate în condițiile oferite de roman. 
Pe de o parte, protagonistul a fugit pentru a începe, în mod 
nedorit, dar necesar, căutarea propriului destin, pentru a 
putea începe trasarea propriei legende existențiale în necu-
noscutul orizontului. Pe de altă parte, protagonistul a fugit 
pentru a demonstra, de această dată inconștient, că este un 
simplu om, lipsit de calități excepționale ori de valori morale 
mărețe care, și în aceste condiții, este răpus de soartă. Adică, 
omul nu trebuie să dețină ceva excepțional pentru a fi victima 
destinului. Tocmai aici apare fascinația produsă de cartea lui 
Orhan Pamuk. Scriitorul are grijă, de exemplu, să îți amintească 
mereu cine sunt personajele, printr-o apoziție introdusă subtil 
în frază, însă, în privința aspectelor de maximă tensiune ori 
semnificație, îți provoacă întrebări ale căror răspunsuri îți vor 
contura propria teorie. Orhan Pamuk nu îți expune o teorie, ci 
te lasă pe tine să o brodezi.

Eram atât de amețit de dragostea mea primitivă, de cele vă-
zute pe scenă și de rachiu, încât nu izbuteam să trăiesc prezen-
tul și mă credeam, în clipa aceea, fie în trecut, fie într-o fantezie 
pe care tocmai o ticluiam atunci. Mai mult, totul era fragmentar, 
așa cum sunt și amintirile. fo
to
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siguranță, nu a fost. Femeia cu Părul Roșu, deși personaj 
secundar, alături de poveștile despre tată și fiu, este cen-
trul de unde pornește întreaga înlănțuire a destinului.

Între lacrimile pe care le vărsasem în ziua aceea în cort și 
cele pe care le vărsasem după treizeci de ani, la puț, pentru 
fiul meu și tatăl său, exista acea potrivire incontestabilă 
care leagă legendele de viață.

Citind cartea, rămân în minte cu două imagini care do-
bândesc valoare de simbol: fântâna și teatrul. Cea dintâi 
arată o reflexie, o axă cu direcție verticală și două sensuri, 
perfecțiune, încredere și, nu în ultimul rând, căutare. 
Căutarea, ca idee ce dă în mod inconștient sens vieții pro-
tagonistului, își are originea din construirea unei fântâni. 
Căutarea ar trebui să aducă după sine și răbdarea, per-
severența și încrederea. Dintre toate acestea, personajului 
i-a lipsit încrederea sau omul în care să investească aceas-
tă încredere. Mergând pe drumul căutării singur, Cem nu 
s-a destăinuit nimănui în totalitate, căci nici el însuși nu 
știa totul despre sine. Singura care, poate, e în măsură să îi 

Sub faldurile clișeicului dragoste la prima 
vedere, protagonistul dezvoltă o pasiune 
„primitivă”, onestă, puternică și, în ultimă 
instanță, neînțeleasă pentru Femeia cu Părul 
Roșu. Farmecul distins, privirile galeșe, părul 
roșu vopsit cu henna, mișcările tandre, poate 
chiar maturitatea ei, au fost cele care au 
potențat sentimentul, emoția și patosul în 
sufletul adolescentului neștiutor. Ori oare 
faptul că era fiul tatălui său?... 

Tată care a iubit aceeași femeie ce cândva nu avea părul 
în flăcări... Prins în propriile mreje, tânărul se lasă pradă 
unui joc nou, acela al satisfacerii nevoii de iubire, o iubire 
pe care nu a mai trăit-o și nici măcar simțit-o până atunci. 
Aparent pași stângaci, nevinovați, acțiuni ce se nutresc din 
focul vârstei, toate acestea vor avea consecințe îndelun-
gate, iremediabile. Dacă pentru Cem, întâlnirea cu Femeia 
cu Părul Roșu putea fi una întâmplătoare, pentru ea, cu 
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fi dat un sens încrederii, e Femeia cu Părul Roșu, care îl va 
cunoaște pe protagonist și în postura de fiu, și în cea de 
tată, care i-a cunoscut tatăl și care îi cunoaște și fiul, același 
cu fiul ei. Nu întâmplător, în noaptea petrecută alături de 
tânărul îndrăgostit, Femeia cu Părul Roșu îi spune: Uite, 
sunt de vârsta mamei tale. Nu este o reproducere a legen-
dei lui Oedip, ci, cum am mai spus, o conturare a propriei 
legende cu fundamente, rămășițe, ecouri în miturile care 
vorbesc despre fii și despre tați, despre mame și iubite, 
despre revoltă și căutări.

Teatrul reprezintă, ca și fântâna, o reflexie 
produsă între scenă și realitate. Teatrul devine 
motiv când scena se confundă cu realitatea, în 
momentul în care, paradoxal, jocul actorilor nu 
mai este o simplă reproducere a realității aievea, 
ci o anticipare dureroasă a ei. 

De aceea, care dintre lacrimile Femeii să fi fost adevă-
rate și care să nu fi fost deloc? Nu în ultimul rând, teatrul 

induce (sau impune!) ideea de tragic. Dacă îmbrățișăm 
ipoteza mai sus enunțată, se mai poate vorbi de tragic în 
cazul unui personaj lipsit de valori morale înălțătoare? Sau 
acestea nu trebuie să domnească mereu în sufletul omu-
lui, ci pot avea doar o sclipire ca tragicul să se producă?

Romanul lui Orhan Pamuk m-a impresionat, în primul 
rând, prin jocul labirintic la care te supune. Devii cititor 
implicat, (îți) pui întrebări, te revolți și cauți soluții. E o carte 
despre căutare (și nu numai) care te îndeamnă la căutare... 
Și astfel, prin jocul la care te invită, Femeia cu Părul Roșu 
e o scriere despre dilemele fiecăruia, despre căutările și 
opțiunile către care, întâmplător sau nu, ne îndreptăm. 

foto: Bogdan Pîrău
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Sondând, ea nu revine nimănui, nici măcar lui 
Dumnezeu sau lui Napoleon. În nebunia beatitudi-
nii, amorțind în bulversarea învierii sale (aidoma lui 

Raskolnikov după săvârșirea crimei), poate că doar Lazăr, 
Lazăr-ul Soniei, s-a pogorât mai blând asupra sa și l-a 
privit în ochi, după cum urmează.

Găsește-l, te rog, și citește-mi! îi strigă Raskolnikov 
Soniei și gândul ei tremură impulsiv când află stupefiată, 
dar într-o stupefiere înțelegătoare și drăgăstoasă, pentru 
că intuiește păcatul, că bărbatului îi era îndepărtat și vag 
familiar pasajul biblic. Că nu merge la biserică (nici Sonia 
N-nu merge, ultima dată a fost la parastasul Lizavetei) și, 
mai mult decât atât, o cunoștea pe femeia cu care obișnu-
ia să citească din Biblie, în rarele și necesarele momente de 
pură umanitate, în care prostituata își întorcea vehement 
privirea de la sine și îmbrățișa curajul, molipsitor acum 
pentru Raskolnikov, de a da curs regiunii interioare pe 
care realitatea o neagă, o spulberă, o nimicește și de care 
conștiința fuge și se teme asupritor, ca de o amenința-
re. Exasperată, Sonia râvnește să-i înțeleagă criminalului 
nevoia acelei lecturi și să o delimiteze definitiv de religio-
zitatea și căința nespontane, trucate și abuzive în psihicul 

lui Raskolnikov, tulburat și opac adevărului. Într-un final, 
tot el este cel mai fericit personaj dostoievskian. Nu își 
truchează nefericirea și corvoada atunci când ele există, 
nu se sinucide pentru că viața sa interioară este mult prea 
abundentă, astfel încât singura rațiune a sinuciderii sale 
ipotetice ar putea fi dată, cum spunea Cioran, de lacunarul 
care îi urmează. Adică, auto-desconsiderarea, ura față de 
sine este utilă, necesară, pentru că în golul care se creează 
i se face loc lui Dumnezeu. Nihilismul cioranian diferă, 
totuși, prin largi tușe, față de cel al lui Raskolnikov. 

Nu ne putem îndoi de faptul că lectura Soniei din 
capitolul biblic este completă, atentă și împresurată de 
imensă dragoste, însă este interesant felul în care taina 
ziditoare care străbate dinspre cele două personaje este 
cuprinsă în pasajele nepomenite explicit de Dostoievski, 
din Evanghelia după Ioan, capitolul 11.

(…) Iar Maria era aceea care a uns cu mir pe Domnul și 
I-a șters picioarele cu părul capului ei, al cărei frate, Lazăr, 
era bolnav. Deci au trimis surorile la El, zicând Doamne, 
iată, cel pe care îl iubești este bolnav. Iar Iisus, auzind, a 
zis Această boală nu este spre moarte, ci pentru slava lui 

R E C O N S T I T U I R I  S U B I E C T I V E

DESPRE EVANGHELIA UNEI EXISTENŢE

Sonia și Raskolnikov 
Între Sonia și Raskolnikov-ul dostoievskian există această aparență a finei demarcații care este credința, 

deși s-ar putea cu ușurință afirma că personajului principal din Crimă și pedeapsă, la fel ca restul 
individualităților lui Dostoievski, are dumnezeii săi. Odată cu psihologizarea personală a fiecărui personaj, 

care va fluctua cu siguranță de la cititor la cititor și de la o vârstă la alta, înțelegerea cu adevărat 
autentică a lui Raskolnikov e suspendată. 

Ioana Tătărușanu



Dumnezeu, ca prin ea Fiul lui Dumnezeu să Se slăvească. 
Aici glasul Soniei ar fi căpătat acea jubilație și exaltare 
metalizate, cu precădere când ar fi rostit această boală 
nu este spre moarte, și s-ar fi uitat lung și țipător către 
Raskolnikov care i-ar fi poruncit prin privire să meargă 
mai departe, încetându-și corvoada acestei boli. Care 
nu este spre moarte. Și iubea Iisus pe Marta și pe sora 
ei și pe Lazăr. Când a auzit deci că este bolnav, atunci a 
rămas două zile în locul în care era. Apoi, după aceea, a 
zis ucenicilor să mergem iarăși în Iudeea. Ucenicii I-au zis 
Învățătorule, acum căutau iudeii să Te ucidă cu pietre, și 
iarăși Te duci acolo? Aici Sonia ar fi zvâcnit într-o convulsie 
nestimulată, amintindu-și gândul lui Raskolnikov de a se 
preda, care îi urla sonor, ca un vânt, dinspre omul care o 
înfrunta fără ezitare și mustrări de conștiință, acela care își 
simțea soarta ca pe un destin al lumii pre-făcute, pe care el 
doar o îndura mândru și în tăcere și căreia nu avea nimic 
să îi ofere înapoi. În continuare Sonia, cu ochii în cețuri 
dense, pauze mai lungi și degete zvâcnind ca electrocu-
tate, într-un șoc energetic pe care Raskolnikov îl păzea 
în zguduiala ființei lui adânci și întremate A răspuns Iisus 
Nu sunt oare douăsprezece ceasuri într-o zi? Dacă umblă 
cineva ziua, nu se împiedică, pentru că el vede lumina cestei 
lumi. Iar dacă umblă cineva noaptea, se împiedică, pentru 
că lumina este în el. În ce fel arunca Raskolnikov lumini, 
dinspre ce și către cine se îndreptau, care erau ucenicii săi 
și cui servea el în ucenicie? A zis acestea, și după aceea le-a 
spus Lazăr, prietenul nostru, a adormit; Mă duc să-l trezesc. 
Deci I-au zis ucenicii Doamne, dacă a adormit, se va face 
bine. Iar Iisus vorbise despre moartea lui, iar ei credeau ca 
vorbește despre somn ca odihnă. Deci atunci le-a spus lor 
Iisus pe față Lazăr a murit. Și mă bucur pentru voi, ca să 
credeți, că n-am fost acolo. Dar să mergem la el. deci a 
zis Toma, care se numește Geamănul, celorlalți ucenici Să 
mergem și noi să murim cu El. Deci venind, Iisus l-a găsit 
pus de patru zile în mormânt. Iar Betania era aproape de 
Ierusalim, ca la cincisprezece stadii.(…) Distanța aceasta ar 
fi gândit-o poate uneori și Raskolnikov față de mama și 
de sora sa, însă moartea ca odihnă lui i se părea alarmant 
de confortabilă, ar fi fost de fapt sub brațul a două mari 
iubiri, el călăul. Pentru el ceva mai grandios, mai splendid 
ca suferință, ca dar al suferinței ar fi trebuit să se nască 
și iat-o aici pe Sonia, altă păcătoasă. Și abia ea ar merita 
somnul acesta ca odihnă. Și zicând aceasta, s-a dus și a 
chemat pe Maria, sora ei, zicându-i în taină Învățătorul este 
aici și te cheamă. Când a auzit aceea, s-a sculat degrabă și 
a venit la El. Și Iisus nu venise încă în sat, ci era în locul unde 
îl întâmpinase Marta. Iar iudeii care erau cu ea în casă și o 
mângâiau, văzând pe Maria că s-a sculat degrabă și a ieșit 
afară, au mers după ea, socotind că a plecat la mormânt 
ca să plângă acolo.(…) Iar unii dintre ei s-au dus la farisei 
și le-au spus cele ce făcuse Iisus. Deci arhiereii și fariseii 
au adunat sinedriul și ziceau Ce facem, pentru că omul 

acesta face multe minuni? Ochii Soniei parcă ar fi întrebat 
ce să facă, ce să ne facem, căci iată toți arhiereii și fariseii 
lumii noastre care ne aleargă și ne cotropesc urmele. Iar 
Raskolnikov, liniștit și sobru, se lasă pe spate în scaunul 
său și se lasă prins. Dacă-L lăsam așa, toți vor crede în El, și 
vor veni romanii și ne vor lua și țara și neamul. Iar Caiafa, 
unul dintre ei, care în anul acela era arhiereu, le-a zis Voi nu 
știți nimic. Nici nu gândiți că ne este mai de folos să moară 
un om pentru popor decât să piară tot neamul. Dar aceasta 
n-a zis-o de la sine, ci, fiind arhiereu al anului aceluia, a 
proorocit că Iisus avea să moară pentru neam, și nu numai 
pentru neam, ci și ca să adune laolaltă pe fiii lui Dumnezeu 
cei împrăștiați. Raskolnikov tresări și parcă atunci lumina i 
se înapoie lui, căci înțelesese că el ar putea fi unul dintre 
fiii lui Napoleon, că el, fără niciun Dumnezeu, și-a găsit 
acum Dumnezeul, că tot somnul său e spre o odihnă mare, 
colosală, a armurilor și a sufletelor de metal. Deci, din ziua 
aceea, s-au hotărât să-L ucidă. De aceea Iisus nu mai um-
bla pe față printre iudei, ci a plecat de acolo într-un ținut 
aproape de pustie, într-o cetate numită Efraim, și acolo a 
rămas cu ucenicii Săi. Și erau aproape Paștile iudeilor și 
mulți din țară s-au suit la Ierusalim mai înainte de Paști, ca 
să se curățească. Deci căutau pe Iisus și, pe când stăteau în 
templu, ziceau între ei Ce vi se pare? Oare nu va veni la săr-
bătoare? Iar arhiereii și fariseii dăduseră porunci ca, dacă 
va ști cineva unde este, să dea de veste, ca să-L prindă. Aici 
privirile li se întâlniră, mergând cale de un drum al Crucii 
împreună și scâncind într-un mai prelung somn al odihnei.

Desigur că cele mai relevante secvențe ale scenei biblice 
se află pomenite în roman, însă acesta a fost un natural 
gând și ecou asupra amintirii pasajului care a reverberat 
cel mai adânc, mai sonor, rarefiindu-se cel mai greu 
în mine. E, de fapt, mărturia că viața în Păcat și viața în 
Bucurie stau în cuprinsul aceleiași mari scrieri, la fel cum 
modelul întâlnirii și al căutării sunt Sonia și Raskolnikov. 

Ioniță Benea
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Spun asta din perspectiva strict a cititorului în raport 
cu lecturile sale. Astfel că, eu, cititorul ce nu mai gă-
sește inspirație în niște rânduri mângâietoare, mi-am 

îndreptat atenția spre cele dure, revelatoare și, poate, prin 
lipsa lor de menajamente, creatoare. 

Conștientă de forța literaturii clasice rusești, forță deter-
minată tocmai de acest spirit al obiectivității, al realismului 
și al transmiterii unei idei care își găsește cu ușurință co-
respondentul în realitatea oricărui veac, m-am îndreptat 
spre marele Tolstoi, al cărui ultim roman, Învierea, este o 
radiografie cât se poate de fidelă a societății rusești din 
secolul al XIX-lea. Această radiografie scoate în evidență 
marile discrepanțe între gând și faptă, interes comun și 
interes propriu, mântuirea sufletului prin credință și pier-
derea acestuia tocmai în numele credinței. 

Prima impresie pe care mi-a lăsat-o romanul și pe 
care am cules-o încă dinainte de a mă apropia de a doua 
jumătate a acestuia, a fost că în întreg conglomeratul lui 
narativ, nu Dmitri și Katiușa sunt personajele principale, 
nici măcar Maslova sau Nehliudov. Dincolo de poveștile 
lor, considerați nu ca un cuplu, ci ca identități aparte, la 

fel sau poate chiar mai pregnante sunt cele ale mătușilor, 
prietenilor, generalilor și pușcăriașilor. Toți cei care măcar 
o dată s-au schimbat pentru alții sau au fost forțați să se 
schimbe, toți cei care au crezut mai mult într-o ordine bol-
năvicioasă prestabilită decât în sine sau în propriile valori 
sunt personaje principale ale romanului pentru simplul 
fapt că au fost prinși, conștient sau din inerție, în această 
societate sortită eșecului, depravării și decăderii. Învierea 
este așadar un roman al pierduților, al celor ce au rătăcit 
pe căile lumești sau spirituale fără a reuși să găsească 
adevărata călăuză, adevăratul sistem valoric și care, mai 
mult decât atât, au încercat să deformeze legea sacră, să 
o interpreteze în cel mai lumesc mod pentru a se servi 
de apanajul său protector întru atingerea unor scopuri 
egoiste. 

Interesant este că, deși a fost scris într-o cheie religioasă 
evidentă încă din titlu, romanul nu abundă, cu atât mai 
puțin, nu tulbură cititorul prin impunerea unor principii și 
concepții de această natură. Valori ca iubirea de adevăr 
și de aproape, respectul și considerația față de celălalt, 
compasiunea și curajul de a întoarce celălalt obraz sunt 
fundamentale în constituirea mesajului textului, dar, para-

RISIPĂ ȘI RISIPIRI ÎN 

Învierea, de Tolstoi
În ultimul timp strigam frecvent și cu fiecare ocazie că vreau să citesc ceva rece. Melancolia, realitatea 

voalată și iertătoare, trecutul elogiat și viitorul promițător sunt doar câteva elemente pe care le-am 
prea găsit și simțit în ultimul timp în cărțile citite. Tocmai aceste elemente, cele care deschid calea spre 

speranță și viață, în mod paradoxal, în comparație cu suferința, obiectivitatea dură și deziluzia, sunt mai puțin 
creatoare, iar la o utilizare frecventă, rămân chiar sterile. 

Tamara Bivol
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doxal, aproape inexistente în interiorul lui. Această tehnică 
a evidențierii constantei lipse pentru a scoate la iveală 
indispensabila nevoie este ceea ce m-a impresionat și m-a 
convins. M-a convins pentru că m-a durut. Este mai mult 
decât trist, este revoltător să găsești povești atât de tragice 
ale unor oameni ce și-au pierdut speranța în semeni în 
aceeași lume în care acești semeni se desfată în lux, ne-
păsare și egoism. Prăpastia dintre cei suspuși și ceilalți e 
uriașă și în ea s-a pierdut ultima urmă de considerație față 
de aproape.

Singurul care încearcă să sfarme granițele și să constru-
iască legături între oameni e Nehliudov. Din acest motiv 
ar putea părea personajul-jertfă, omul providențial care 
vine să salveze și să soluționeze. Până unde, însă, merge 
dragostea sa față de oameni, altruismul și generozitatea 
lui și de unde începe egoismul și propriul interes disimu-
lat? Într-un spațiu în care imaginea lui Isus răstignit este 
asociată paradoxal oamenilor osândiți și nu celor eliberați, 
atunci când sub ochii protectori, dar neputincioși ai Lui 
se promite îndreptare, oferindu-se doar deșertăciune; 
atunci când însuși preotul, trimisul lui Dumnezeu, îi încalcă 
frecvent porunca, batjocorindu-i simbolurile și ritualurile, 
schițând de fiecare dată un zâmbet mândru; atunci când 
spiritualul s-a risipit atât de mult, încât până și numele Lui 
e scris cu literă mică; atunci când toate aceste stări sunt 
puse cap la cap și analizate, chiar devine din ce în ce mai 
greu să crezi în oameni.

Din acest motiv nu l-am considerat pe Nehliudov acel 
trimis și înzestrat pentru a salva. De altfel, intenția lui 
Tolstoi nu a fost salvarea (unui personaj sau a umanității). 
Singurul scop este doar punerea unor întrebări, sesizarea 
anumitor probleme, scoaterea la iveală a unor adevăruri și 
provocarea la căutare individuală. În această cheie, finalul 
are un rol mai mult decât esențial. Fără a marca un sfârșit, 
acesta dimpotrivă, este unicul moment din carte care 
promite o continuitate - și nu una spre o mai profundă 
și ireversibilă pierdere de sine, ci una decentă, demnă. 
Este, de altfel, și singurul moment în care unele întrebări 
își primesc răspunsul, iar Nehliudov, eșuând în demersul 
său ca urmare a propriilor slăbiciuni omenești, își primește 
motivația pentru o nouă schimbare. 

Cu toate acestea, câteva întrebări rămân nedezlegate: 
De câte ori trebuie să ne schimbăm pentru a ne găsi și 
înțelege pe noi? Dar, mai ales, cum să menții acea schim-
bare în vâltoarea ispitelor? Îl admir pe Dmitri (și nu spun 
Nehliudov) tocmai pentru că el continuă să încerce. Mai 
rea e starea celor ce se complac în propria risipire și plu-
tesc în deriva determinată de ea.

Ioniță Benea
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Ceea ce am resimțit însă cel mai puternic în momen-
tul lecturii a fost o bucurie a literaturii pe care cartea 
mi-o transmitea. E o bucurie a stilului lui Bulgakov, 

a firului epic care devine din ce în ce mai complicat, cul-
minând (cel puțin pentru mine) cu balul la care participă 
Margareta, a multitudinii de personaje ce ajung să se 
încurce între propriile întâmplări. Altfel spus, e o bucurie a 
jonglării cu fantasticul pe care cititorul o resimte inevitabil 
curgând din rândurile romancierului. Ceea ce pentru cetă-
țenii Moscovei e un haos total, o problemă majoră, gravă, 
pentru profesorul Woland e doar un joc al minții. Iar acest 
joc nici nu lasă impresia a fi premeditat îndelung, ci este 
mai degrabă o extensie a prezenței sale într-o societate, 
printre un grup de oameni. Bulgakov te amețește, te plim-
bă printre personaje și fapte, te ține cu respirația tăiată la 
limita dintre real și ireal, fără nici un fel de menajament. 
Iar la fel ca pentru Woland, și pentru autor pare că toată 
această învălmășeală a acțiunii e de fapt un joc cu mintea 
și cu atenția cititorului. Orice moment de deconcentrare 
de la acțiune poate duce la a nu mai înțelege nimic din 
ce se întâmplă în restul romanului. Nu de puține ori am 
fost nevoită să reiau pagini întregi și îndepărtate pentru 
a putea prinde din nou firul epic pierdut fără să îmi fi dat 
măcar seama.

Aș putea să interpretez cartea din perspectiva mitului 
faustic parafrazat în stil modern de către Bulgakov în ro-

manul său. Aș putea să vorbesc, probabil, și de caracterul 
satiric al cărții la adresa regimului politic impus de Stalin. 
Pe toate acestea însă, critica literară le detaliază într-o 
mare măsură, iar tot ceea ce aș putea să fac ar fi poate să 
reiau anumite idei asupra cărora să las amprenta propriei 
lecturi. Dar nu am vrut încă să citesc critica și probabil 
că voi mai amâna acest aspect o vreme, pentru propriul 
deliciu literar, dacă îl pot numi așa. Simt că dacă aș diseca 
acum povestea și i-aș găsi toate înțelesurile tăinuite atent 
de autor i-aș distruge magia, i-aș distruge bucuria pe care 
mi-a transmis-o. Toată atmosfera cărții este în permanență 
înțesată de mit, de fantastic, de ireal. Dezlegarea misteru-
lui îl anulează și, mai mult decât atât, anulează satisfacția 
căutării. Am perceput Maestrul și Margareta ca pe o dublă 
aventură, căci alături de cea a funcționarilor de la teatrul 
de Varietăți, a poetului Ivan Nikolaevici, a celor doi îndră-
gostiți, se conturează, pe parcursul lecturării, cea a citito-
rului, martor pasiv la tot ceea ce se întâmplă în Moscova și 
în palatului lui Pilat din Pont.

Ce să-i faci, cel care iubește trebuie să împartă soarta 
celui pe care îl iubește. Maestrul și Margareta devin, în po-
vestea lor de iubire, parte unul din celălalt, căci Margareta 
este prezentă trup și suflet în destinul maestrului. Romanul 
acestuia despre Pilat din Pont este în aceeași măsură și ro-
manul Margaretei, ea fiind cea care îi potențează scrierea 
și cea care îl păstrează după aceea cu sfințenie. Așa cum își 

MAESTRUL ȘI MARGARETA, DE MIHAIL BULGAKOV

Bucuria fantasticului
Care e rolul episoadelor cu Pilat din Pont, ce exprimă ele, de ce trebuie să moară maestrul și Margareta, de 

ce a venit Woland în Moscova sunt doar câteva dintre nedumeririle care mi-au rămas în minte când am închis 
romanul lui Bulgakov.

Anastasia Fuioagă
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bagă mâinile în focul din sobă pentru a salva manuscrisul, 
așa renunță și la propria-i persoană pentru găsirea ma-
estrului. Ea este dispusă să se sacrifice întru totul iubirii, 
să își părăsească soțul și să își găsească curajul de a avea 
deplină încredere într-un străin. M-a impresionat, de al-
tfel, faptul că, aici, forțele răului sunt cele care restabilesc 
echilibrul cuplului și care oferă veșnicia iubirii acestuia. 
Deși Woland este întruchiparea diavolului, care destabi-
lizează întru totul Moscova și nu numai, el este totodată 
cel care o supune pe Margareta la o serie de probe ale 
virtuților ei. Astfel, iubirea celor doi redefinește de fapt 
instanța superioară a răului; diavolul devine o entitate a 
răului doar prin denumire, aceasta din urmă dată la rân-
dul ei de om. Cu alte cuvinte, diavolul reprezintă răul doar 
dacă omul se folosește de el ca atare. Margareta vede 
însă în Woland speranța împlinirii, așa încât răul își pierde 
înțelesul său de până atunci și devine o putere ce își are 
rolul propriu, bine stabilit, în construcția universului.

În esență, cred că, printre altele, romanul lui Bulgakov 
nu propune în primul rând o altfel de iubire, ci ilustrează 
încrederea în împlinire pe care aceasta o poate oferi. 
Dacă Margareta n-ar fi ales să creadă în Azazello și mai 
apoi în Woland, ea nu ar fi putut face față probei dem-
nității la care este supusă în cadrul balului și și-ar fi pier-
dut astfel șansa la reîntâlnirea cu maestrul. Ea are, însă, 
puterea de a trece dincolo de limitele umanului în ceea 
ce privește definirea binelui și a răului, iar asta este ceea 
ce o înnobilează și îi oferă, de fapt, eternitatea alături de 
maestru. Numai cei ce reușesc să se ridice mai presus 
de înțelesurile comune dobândesc veșnicia lumii, iar aici 
stă și caracterul providențial al iubirii dintre maestru și 
Margareta.

Ioniță Benea
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Antonio Sfătuitorul este personajul istoric în jurul 
căruia se construiește încrucișarea de destine și 
fire narative a romanului. Considerat de către unii 

sfânt și apostol al adevăratei biserici catolice, de către 
alții instigator la revoltă împotriva recent-instauratei re-
publici braziliene, el constituie reperul axial în jurul căruia 
se concretizează o societate-miniatură de țărani săraci, 
foști sclavi și bandiți, adunați din toate colțurile Bahiei 
(nord-estul Braziliei) și care își dau numele de yagunzi. 
Rapiditatea cu care nucleul inițial al celor care văd în el un 
profet mesianic crește în dimensiuni și influență este ului-
toare. Ființele înfometate, murdare și extrem de sărace ale 
stepelor Braziliei se organizează în caricatura unei societăți 
complet străine de convențiile actuale, în care căsătoria 
civilă și dreptul la proprietate sunt abolite, iar republica 
devine încarnarea Antihristului, cu ale sale recensăminte, 
sistem metric zecimal, taxe și separarea Bisericii de Stat. 
Ceea ce se prefigurează ca o adunare cu scopul princi-
pal al iluminării, din punct de vedere spiritual și religios, 
a populației Bahiei, degenerează într-o comunitate care, 
pentru reprezentanții republicii, întruchipează complo-
turile yagunzilor de a se întoarce la sistemul monarhic și 
conspirația lor cu britanicii. La jumătatea drumului dintre 
fabulație politică și răscoală socială, succesiunea de eve-
nimente care va deveni, în memoria istorică, Războiul 
din Canudos, conduce la mobilizarea efectivelor armatei 
Braziliei și capătă dimensiuni apocaliptice.

Dar umbra acestui sfârșit ubicuu se întrevede încă de 
la primele pagini și impregnează romanul de o atmo-
sferă sufocantă, regăsită în descrierea fiecărui detaliu al 
peisajului bahian și al vieților locuitorilor săi. Întinderea 
cutreierată de pașii omului sfânt și ai adepților săi, până la 
stabilirea lor definitivă la Canudos, e o pustietate a verilor 
caniculare, lipsită de vegetație și apă, locuită de o popula-
ție de o sărăcie absolută, bolnavă și muribundă. 

Senzația de sfârșire deznădăjduită a spiritului 
uman este aproape tangibilă, atât de veridic 
este ea reprezentată în tabloul format din tușe 
păstoase de cuvinte care rănesc imaginația. 

Protagoniștii acestui cadru sunt scufundați într-o un-
duire de nisipuri mișcătoare ce îngroapă orice amintire 
a progresului social, a bunăstării comunitare, a împlinirii 
sufletești. Fiecare dintre ei este caracterizat prin povestiri 
de tip flashback ale trecutului lor dominat de patimi și de 
păcate capitale, ofranda pe care o aduc Sfătuitorului în 
schimbul promisiunii paradisului. Toate aceste trecuturi 
sunt lihnite de sevă vitală și dominate de moarte, foamete 
și violuri, permanentizând dureros covârșitorul sentiment 
de dezgust ce planează deasupra prezentului, sfârșitul de 
secol XIX.

RĂZBOIUL SFÂRȘITULUI LUMII, DE MARIO VARGAS LLOSA

De la sublim ideatic la 
infern cotidian

Lectura romanului lui Llosa impune cititorului nevoia de interogare obsesivă a fundamentelor pe care se 
ridică existența umană la nivel individual și colectiv deopotrivă. Complementaritatea dintre frumos și 

dureros este de un sfâșietor dezechilibru în favoarea celui din urmă și plasează sub semnul apocalipsei întreg 
contextul spațio-temporal al celui mai sângeros război civil din istoria Braziliei.

Iulia Ștreangă
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În acest univers al febrei fizice, Sfătuitorul apare și 
trezește în suflete o febrilitate spirituală ireal de intensă. 
Rezultatul predicilor sale nu este, însă, neașteptat. Pe 
fundalul lipsurilor materiale extreme cu care se confruntă 
zilnic ascultătorii săi, promisiunea iertării divine și a vieții 
viitoare luminoase este singura speranță de care se agață 
yagunzii. Mâncarea necesară trupurilor este înlocuită de 
nesecatul izvor al povețelor și perceptelor spirituale care 
influențează masele cu o forță de neînfrânt. Seninătatea, 
curajul în fața morții de care dau dovadă fiecare dintre 
membrii comunității de la Canudos sunt rezultatul con-
vingerii că ei sunt apărătorii adevărului divin suprem, că 
Dumnezeu este de partea lor. Fanatismul religios al miilor 
de adepți ai Sfătuitorului se exprimă prin acte de biciuire 
voluntară, pelerinaje anevoioase cu cruci purtate în spate, 
post extrem, nopți întregi de rugăciune și însuflețiri de 
o intensitate nefirească ale auditoriului când le vorbește 
conducătorul lor spiritual.

Mizeria extremă a existenței acelor pământuri con-
trastează izbitor cu formele de idealism sub influența 
cărora se desfășoară evenimentele. Pe de o parte, există 
idealismul yagunzilor, subjugați de credința oarbă în 
cuvintele Sfătuitorului, capabili să reziste oricăror lipsuri 
materiale și să regrete oricâte păcate din trecut, având 
certitudinea vieții viitoare petrecute în lumină. Pe de 
altă parte, există idealismul colonelului Moreira César, 
comandantul regimentului trimis să lupte împotriva 
răsculaților, care acționează din motive abstracte: un 
naționalism bolnăvicios, idolatria progresului tehnic, 
credința că numai Armata e în stare să facă ordine și să 
salveze țara de haos și de corupție. Un idealist în genul 
lui Robespierre…. Și mai există un alt personaj, Galileo 
Gall, pentru care fanatismul religios al țăranilor era, de 
fapt, doar un pretext pentru smulgerea victimelor sociale 
din starea lor de pasivitate și stârnirea lor la acțiunea 
revoluționară în cursul căreia adevărurile științifice, 
raționale, aveau să înlocuiască treptat miturile și fetișurile 
iraționale. Războiul de la Canudos e ciocnirea tuturor 
acestor ideatici incompatibile, e un război în care fiecare 
protagonist a identificat convingerile cu care a rezonat, 
personal, cel mai puternic.

Condiția omului zdrobit de realitatea cutremurătoare 
a războiului este reprezentată de un alt personaj, ziaris-
tul miop trimis la Canudos drept corespondent al unui 
republican cu o mare influență politică. Prin intermediul 
său este realizat un portret uman prin excelență, al 
individului zdrobit de cotidianul de coșmar în care se 
regăsește prizonier. El pleacă la Canudos ca membru al 
taberei patrioților, apoi ajunge în mijlocul răsculaților, 
este hrănit și apărat de aceștia, dar în pragul înfrângerii 

lor se gândește să țipe soldaților care l-ar descoperi că 
el este republican. Ideologia în care crede ziaristul e cea 
capabilă să îi asigure siguranța personală, și el oscilează 
fără scrupule între cele două forțe antagonice, soldații 
și yagunzii; ar putea fi considerat laș, dacă acest com-
portament n-ar fi atât de ușor identificabil cu disperarea 
individului la contactul cu o criză de aceste proporții, în 
care existența personală este pusă sub semnul morții în 
fiecare moment. În acel iad cenușiu, singurele fericiri cu 
adevărat depline sunt hrana și somnul, ambele putând fi 
atinse foarte rar. Ziaristul resimte o dureroasă nevoie de 
companie în fiecare moment, fiind zguduit de o frică de 
singurătate de proporții colosale. Din nou, ziaristul devi-
ne întruparea umanului eliberat de orice mască și lăsat în 
voia terorilor originare, a căror intensitate e resimțită cel 
mai puternic într-un spațiu în care arhitectura omenească 
primordială primează asupra tuturor convențiilor sociale.

Profeția Sfătuitorului, conform căreia sfârșitul 
lumii ar fi aproape, învăluie sfârșitul de secol 
XIX într-un pesimism morbid și permanentizează, 
pentru cititorul secolului XXI, starea de 
nesiguranță cauzată de varietatea crizelor cu 
care se confruntă și acum umanitatea. 

Războiul acestui sfârșit al lumii capătă dimensiunile 
unui conflict care și-a depășit limitele spațio-temporale, 
pătrunzând ideatic în sfera evenimentelor scoase din 
istorie și plasate în circularul timp sacru al lui Eliade. 
Sfârșitul de atunci se prelungește până în prezent, ofe-
rind senzația unei târâri, la nivel planetar, spre veacurile 
viitoare, în care va căpăta alte forme, dar mereu aceeași 
esență.

Confruntat cu scene din spatele frontului deopotrivă 
printre soldați și printre yagunzi, cititorul, covârșit de oro-
rile descrise, interoghează retoric necesitatea situării de 
partea unora sau a celorlalți. Sentimentul de deznădejde 
în fața masacrării suferite de ambele tabere este atât 
de acut, încât lectorul este incapabil de a face această 
alegere. E una dintre cele mai dureroase lecții ale acestui 
roman – conștientizarea absurdului suprem al oricărui 
război, fiindcă fiecare dintre ele constituie, pentru su-
fletele surprinse în dezlănțuire, războiul sfârșitului lumii, 
indiferent de culoarea banderolelor de pe braț.
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Poate cel mai marcant aspect al cărții este acela că 
portretele creionate de Marquez nu pot fi analizate 
ca individualități distincte, complet separate de ceea 

ce a fost înaintea lor și ceea ce avea să vină. Într-o cicli-
citate permanentă și halucinantă, Viața devine colectivă, 
iar generațiile care se succed contribuie la sedimentarea 
inevitabilului și a ireversibilului în legendă: Fusese nevoit să 
poarte treizeci și două de războaie, să violeze toate pactele 
cu moartea și să se bălăcească precum un porc în groapa 
de gunoi a gloriei, pentru a descoperi aproape patruzeci de 
ani mai târziu privilegiile simplității. 

Romanul realizează analiza omului milenar care își 
regăsește caracteristicile dominante în fiecare dintre per-
sonaje, în fiecare generație și în toate timpurile. Eroii lui 
Marquez se diferențiază de restul figurilor marcante de ro-
man tocmai prin faptul că nu surprind cu nimic. Ducându-
și existența tern, fără a da dovadă de acte de vitejie, de 
valori morale excepționale ori de povești de viață așezate 
sub semnul tragicului, membrii familiei Buendia devin, de 
fapt, reali, autentici, credibili. Iubirea și moartea, războiul și 
viața, familia și adulterul capătă pentru personaje atribu-
tele normalității, chiar ale banalității. Nimic nu surprinde, 
dar totul șochează. Lipsa de rațiune, uneori imoralitatea 
sau chiar dezvoltarea unor simțăminte animalice te deter-
mină să te întrebi dacă acesta este, într-adevăr, omul real. 
Nu crima este cea care mă împinge să folosesc cuvântul 
imoralitate, ci, poate, absența ei. În lipsa aproape totală 

a unor acțiuni radicale, misiunea cititorului devine cu atât 
mai dificilă și, deci, incitantă. Începi să cauți nu atitudini, 
ci absențe. Războiul, ura și chiar iubirea capătă valențe 
carnale prin faptul că nu reușesc să atingă, sau măcar să 
aspire, la metafizic, la etern. Iubirea se dizolvă în seducție 
și, mai apoi, în rutină, iar războiul pare a deveni, adesea, 
parte definitorie a existenței unor personaje. Singurul 
liant care dă speranță este familia, mediul în care fiecare 
membru al neamului Buendia se reîntoarce măcar o dată. 
Personalitatea Ursulei este, în acest sens, marcantă. Prin 
simpla ei prezență, Ursula încearcă, mă gândesc că fără a 
conștientiza măcar, să mențină unitatea familiei... Ce rost 
ar avea însă o familie, unită sau destrămată, în care fiecare 
individ își duce povara singur? 

În cartea lui Marquez spațiul, și nu neapărat timpul, 
pare a determina acțiunile și atitudinile. Timpul este unul 
relativ. Un veac pare a fi un mileniu, căci, de la începuturi 
și până la final, civilizația (și nu oamenii!) se schimbă 
radical. De la comunitatea care era fascinată de existența 
magnetului până la cea care se modernizează rapid prin 
apariția trenului, se poate observa o evoluție constantă. 
Nu e și cazul oamenilor. Martori la toate schimbările, 
membrii familiei Buendia, dar și ceilalți, rămân încadrați 
în contururi-tip, în forme asemănătoare, repetitive, într-un 
mecanism de redare continuă pe care unii l-ar numi suc-
cesiune, alții ciclicitate. 

UN VEAC DE SINGURĂTATE, DE GABRIEL GARCIA MARQUEZ

Absenţă și absenţe 
Prima carte citită a scriitorului Gabriel Garcia Marquez a reușit să contureze prin complexitatea imaginilor, 

a personajelor, a firului narativ și, nu în ultimul rând, a mesajului o stare și o viziune pe care nu le-am 
mai receptat până acum în lecturile anterioare. Romanul reușește să cuprindă în paginile sale aspecte 

tulburătoare despre viață și moarte, despre familie, origini și societate, despre ceea ce ajunge să însemne 
apăsătoarea singurătate pentru fiecare dintre noi.

Viviana Gheorghian
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Personajele masculine impresionează prin 
gravitatea oferită singurătății, iar personajele 
feminine prin semnificațiile atribuite ei. Bărbații 
trăiesc o singurătate tăcută, tăinuită inconștient, 
singurătatea nefiind un fapt, ci o stare. Abătuți 
și retrași, ori aflați în desfrâu și petreceri, cum 
ar fi cazul lui Aureliano al Doilea, aceștia își tră-
dează singurătatea în cele mai critice și impor-
tante momente ale vieții. Nu este singurătatea, 
oare, acea absență despre care scriam anterior? 
Absența unui țel de lungă durată, a unei iubiri 
eterne, a unei prietenii legendare ori a unei 
spiritualități adânci? Singurătatea se pierde în 
plictis, în suferință oarbă, în lipsa iubirii și pre-
zența aparentă a căminului. Personajele femini-
ne Amaranta, Rebeca și Fernanda dau parcă un 
sens singurătății. Pentru ele, singurătatea este, 
deopotrivă, stare și fapt. Crescute împreună, 
Rebeca și Amaranta cad pradă seducției ace-
luiași bărbat, ca mai apoi niciuna dintre ele să 
nu rămână alături de el. Rebeca se căsătorește 
cu Jose Arcadio, răzvrătitul familiei, însă rămâne 
văduvă la scurt timp. Alungată din sânul fami-
liei în care crescuse din cauza incestului, copila 
care se hrănea nu cu afecțiune, nici cu lacrimi, ci 
cu var și cu pământ (un alt fapt care, deși deloc 
spectaculos, dar șocant, mă determina să mă 
refer la stări și acțiuni din sfera animalică) ajun-
ge văduvă. Singurătatea interioară, marcată 
de absența familiei, este dublată, deci, și de o 
singurătate exterioară, singurătatea din soci-
etate prin îmbrățișarea statutului de văduvă. 
Amaranta va trăi singură toată viața, iar toată 
singurătatea se va manifesta acut într-un plan 
puternic lăuntric, prin gânduri oscilante, uneori 
iraționale și imorale, obsedante. 

Și totul pornește de la un spațiu... de la 
mistica așezare Macondo, locul în care țiganul 
Melchiade aduce noul, povestea, vraja lumii. 
Aduce, poate curiozitatea, mitul, aspirația și 
magia fără de care oamenii, stângaci în acțiuni, 
de prea puține ori corecți, cu idealuri oprite la 
jumătate ori gânduri imposibile și irepetabile, 
s-ar fi pierdut într-un plictis etern. Poate prea 
puțin spus, poate prea puțin surprins, dar des-
pre acestea și despre multe altele mi-a vorbit 
cartea lui Gabriel Garcia Marquez. Despre omul 
care luptă fără a da un sens concret singură-
tății... Și atunci intervine încrâncenata suferință, 
atât de tristă și ea prin faptul că rămâne neter-
minată, căci omul nu o ridică pe piedestal, ci 
doar stă și o plânge. 

Ioniță Benea
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LA FILIT CA 
MUSAFIR ȘI GAZDĂ
impresii post festum

După săptămâna trecută, depresia post-FILIT cutreieră coridoarele 
Colegiului Național încă și nu pare că ar dori să ne părăsească prea cu-
rând (Ilinca Zaharia, elevă în clasa a X-a). Numai noi știm cum mângâiem 

în memorie fiecare cuvânt al scriitorilor, cum răsfoim cărțile semnate cu mâna 
lor în speranța de a ne mai aminti un detaliu nediscutat încă pe holuri, în clase 
și chiar cu noi înșine în orele de singurătate și cum ne alimentăm scrierile de 
azi cu ideile de atunci. Tot acest conglomerat de emoții fierbe înăuntrul nostru 
și singura cale de a-l stăpâni este împărtășirea lui cu ceilalți. Cum altfel, dacă 
nu prin scris?

Despre FILIT-ul care nu-și limitează efectul pe parcursul a cinci zile, despre 
faptul că acesta marchează minți și suflete ne-au vorbit Andra Ioana Anițoaie, 
elevă în clasa a XI-a, filologie, (De fiecare dată când mă gândesc la FILIT îmi 
apare în minte un tablou plin de culoare, nuanțat cu fiecare emoție resimțită, cu 
fiecare zâmbet al scriitorilor și cititorilor deopotrivă. Un tablou pe care îl agăț un-
deva în mine și spre care privesc de fiecare dată când vreau să zâmbesc) și Ioana 
Mădălina Stoian, elevă în clasa a XI-a, filologie, Colegiul Național Iași: I felt it, but 
I still FILIT. Mai mult decât atât, Ioana ne-a relatat despre cum este să ai puterea 
de a construi o atmosferă de neuitat având la dispoziție clapele pianului și mult 

La o săptămână de la încheierea FILIT-ului sunt 
într-o stare de negare continuă și tind să spun de 
nenumărate ori și incontrolabil că la 8 octombrie 
2017 nu s-a terminat nimic, ci, dimpotrivă, atunci 
a început adevărata provocare pentru noi, toți cei 
care timp de 5 zile am respirat aerul din Iași cu o 
concentrație maximă de literatură.

Tamara Bivol
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talent: Bucuria și satisfacția îmi sunt dublate și de faptul că 
am reușit să îmi arăt recunoștința față de cei care au scris 
cu sufletul lor în sufletele noastre prin intermediul clapelor 
pianului, ce-mi sunt prietene de ani buni.

La final, Katja Petrowskaja ne-a făcut 
nouă poze, deși trebuia să fie invers. 
Întâlnirea se terminase de aproape o 
oră, însă nu s-a putut despărți de noi: 
ne-a luat pe toți cei rămași în brațe (și 
eram câteva zeci de persoane!).

Cei mai mulți dintre noi au rămas prinși într-un anu-
me moment și loc, în atmosfera atât de caldă fie a Casei 
Dosoftei, a cortului FILIT sau la Întâlnirile ALECART de 
excepție, cu anumite persoane în fața lor, ale căror gesturi, 
mimică și cuvinte sunt imposibil de uitat. Întrebată în care 
dintre aceste locuri s-ar transpune pentru a fi mai aproa-
pe de literatură, Andrada Strugaru (elevă în clasa a X-a, 
filologie, Colegiul Național Iași) a mărturisit că în locuința 
plină de cărți despre care ne-a vorbit Vesna Goldsworthy, al 

cărei ecou se răsfrânge în biblioteca lui Gorsky, în librăria de 
la Fynch’s sau chiar în copilăria scriitorilor ce ne-au vizitat, 
în cărțile lor preferate, oriunde m-aș simți minunat. Fie că 
ascultam amintirile despre comunism ale lui Dan Coman, 
reflectate în Parohia, sau experiențele din viața de zi cu zi 
din care își construiește poezia Tara Skurtu, am  simțit cum 
se deschide un drum, cum cele două lumi începeau să co-
munice – cea a cititorului cu cea în care opera e încă în stare 
latentă. Am fost încântată să descopăr autorii și în această 
ipostază, în care fiind atât de aproape de mine, de noi, de 
cititori în general, devin mai umani, mai reali.

Alte persoane, alte spații, alte imagini: Întâlnirea cu 
Katja Petrowskaja a fost una ce mi-a prilejuit o emoție 
puternică, copleșitoare. Pe lângă lacrimile ce s-au adunat 
în colțurile ochilor ei în momentul prezentării Tamarei, pe 
lângă zâmbetul larg, molipsitor, am citit siguranță pe chipul 
ei, când mâinile ce își doreau răspunsuri la mereu noi în-
trebări despre Poate Estera nu încetau să răsară, siguranța 
că se afla în locul potrivit. La final, ea ne-a făcut nouă poze, 

foto: Andrei Rusu

foto: Andi Spot
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deși trebuia să fie invers. Întâlnirea se terminase de aproape 
o oră, însă nu s-a putut despărți de noi: ne-a luat pe toți cei 
rămași în brațe (și eram câteva zeci de persoane!) (Roxana 
Agape, elevă în clasa a XI-a, filologie, Colegiul Național 
Iași). Prin sensibilitatea ei, Katja Petrowskaja a rămas în 
amintirea mai multor alecartieni: FILIT pe sfârșite, oameni 
îngândurați și veseli. După ce am rămas doar patru oameni 
în jurul mesei din Sala Senatului de la Casa Balș, țineam 
ceașca de cafea din serviciul mamei în brațe și mă gân-
deam ludic la sorbiturile leneșe și zâmbitoare ale Katiei 
Petrovskaja. Nostalgic, puțin trist, ceștile se spală de la sine, 
la fel cum se scrie uneori literatura și la fel cum se evaporă 
fericirea ei. (Ioana Tătărușanu, elevă în clasa a X-a, filologie, 
redactor-șef adjunct ALECART)

Apăsarea butonului pentru a capta 
sufletul Alecartului mi-a adus bucurie 
și mi-a dat speranța că, (măcar) privind 
pozele, cei care nu au participat la festival 
vor avea șansa să simtă entuziasmul ce 
a pus stăpânire pe oraș.

Pentru Andrei Rusu, unul dintre fotografii fideli ai 
„Întâlnirilor ALECART”, FILIT-ul a reprezentat o dublă 
oportunitate – de a savura gustul intens al autenticității li-
terare și de a surprinde în pixeli și imagini „meciul de tenis” 
dintre autori și public. A fost o plăcere să privesc dincolo 
de Rugul și Regele alb al lui Dragomán, să aflu cum e să 
scrii două cărți în același timp sau să scrii o carte la patru 
mâini (de la Francesc Miralles), totul purtând un iz ușor 
poetic, poate inobservabil, înglobat în satisfacția de a face 
o fotografie perfectă, de a surprinde frânturi de literatură 
dizolvată în uman. Este interesantă această perspectivă a 
fotografului, căci el trăiește dublu sau chiar de nenumărate 

ori momentul ce l-a surprins într-un cadru, fie el ideal sau 
nefocalizat: Am văzut emoția adusă de FILIT prin micul 
vizor al aparatului de fotografiat și am focalizat pe chipuri 
luminate, pe zâmbete și pe mulțimea de mâini ridicate 
ale tinerilor. Apăsarea butonului pentru a capta sufletul 
ALECARTului mi-a adus bucurie și mi-a dat speranța că, 
(măcar) privind pozele, cei care nu au participat la festival 
vor avea șansa să simtă entuziasmul ce a pus stăpânire pe 
oraș (Ilinca Zaharia, elevă în clasa a X-a, filologie).

Îmi stăruie în minte sala plină, tinerii 
cu mâinile ridicate dornici de a intra 
în dialog cu invitații, dar și atmosfera 
caldă, degajată, întregită de acordurile 
pianului.

FILIT-ul nu a depășit însă doar granițele temporale, ci 
și pe cele spațiale, în sensul direct al cuvântului. Vama cu 
zeci de mașini în așteptare, orele de drum interminabil nu 
au fost o piedică pentru cei însetați de literatură. Din acest 
motiv, la „Întâlnirile ALECART”, și nu numai, ne-au bucurat 
cu prezența elevi și profesori de peste Prut, demonstrând 
că spiritul poeziei și al prozei contemporane zboară mult 
peste hotarele fizice și se oprește tocmai acolo unde se 
gândește și se simte tot românește: Sunt pentru a doua 
oară la FILIT și, la fel ca anul trecut, am rămas fascinată de 
ținuta înaltă a „Întâlnirilor ALECART”. Prezența scriitorilor 
și a oamenilor de cultură, interesul sporit al cititorilor, ma-
niera elegantă a moderatoarei Nicoleta Munteanu fac să 
atragă tot mai mult public. Revelația festivalului este, după 
mine, participarea și implicarea tinerilor. I-am admirat 
cuprinși între Maratonul Poeziei și „Întâlnirile ALECART”, 
savurând  din recitalul de poezie contemporană, ascultând  
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mărturisirile și evocările invitaților, prezentând, într-un mod 
original și propriu, operele citite în fața autorilor. Îmi stăruie 
în minte sala plină, tinerii cu mâinile ridicate dornici de a 
intra în dialog cu invitații, dar și atmosfera caldă, degaja-
tă, întregită de acordurile pianului. Literatura are o mare 
putere de educație și dezvoltare, iar festivalul  relevă  în 
tinerii cititori (și viitori critici literari/ scriitori) talent,  spiritu-
alitate, rafinament și o bună cunoaștere și mânuire a limbii 
române. (Tamara Tonu, profesoară de limba și literatura 
română, Republica Moldova)

Nu am cum să nu amintesc aici și de grupul de elevi din 
Basarabia care au venit la Noaptea albă a poeziei însoțiți 
de profesorii lor. Ei au fost cel mai frumos & mai luminos 
poem al întregului festival în viziunea lui Radu Vancu. Chiar 
dacă nu au avut posibilitatea să participe la „Întâlnirile 
ALECART”, pasiunea lor se identifică cu a noastră. Avem, 
și de o parte și de cealaltă a Prutului, aceeași nevoie de 
emoție, de sentiment, de uman, de apropiat, iar Iașul a 
găzduit toți pofticioșii deopotrivă și i-a hrănit din plin cu 
aceste valori. Vă las mai jos un gram din emoția acumulată 
de tinerii basarabeni:

Actorul Andrei Sochircă spunea că un artist adevărat tre-
buie să emane acea căldură și acea energie de care specta-
torii au nevoie. Eu am simțit-o toată noaptea și, acasă, am 
prins să caut textele poeților de la Noaptea albă a poeziei! 
Am râs cu Mugur Grosu, am simțit eleganța foilor căzute 
din mâna lui Răzvan Țupa și m-au trecut fiorii la cuvintele 
strigate, cântate și apoi șoptite ale lui Claudiu Komartin. 
Așa mi-am dat seama ce putere are poezia! (Mihaela 
Melnic, clasa a X-a, Republica Moldova)

Am avut ocazia să ne întâlnim cu scriitorii îndrăgiți, 
pe care i-am cunoscut la Chișinău – Radu Vancu, Robert 
Şerban, Dan Coman si Claudiu Komartin – scriitori care ne-
au fascinat pe parcursul serii. În plus, am descoperit mulți 
alți scriitori excepționali. Caietul mi s-a umplut de citate: 
„avem libertatea de a vedea cum libertatea ni se scurge 
printre degete – străvezie, ușoară, de neoprit” (Mariana 
Codruț); „icnea de parcă avea sute de suflete care ieșeau 
unul după altul” (Robert Şerban); „să te apropii de oameni 
e de parcă ai curăța un ou de prepeliță” (Lavinia Bălulescu). 
Invitații extraordinari, programul variat, cortul cald, tej-
gheaua cu cărți – totul a  creat o seară de neuitat! (Iulia 
Iaroslavschi, clasa a X-a, Republica Moldova)

E a doua experiență de acest fel! Iar din 2014 până în 
2017 m-am convins că FILIT nu e un eveniment singular, 
ci o reacție în lanț. Nu au fost doar patru ore de poezie, pe 
care aș fi putut s-o citesc acasă, fără drum lung și vămi isto-
vitoare. FILIT e, întâi de toate, atmosferă, e o jubilare a cărții 
(de aici și dorința de a nu veni singură, ci însoțită de elevi!). 
M-am întors la Chișinău cu liste de lecturi, cu perspective de 
colaborare, cu autografe, poze și prieteni! A fost un veritabil 
pelerinaj spre poezie, iar FILIT devine, pentru mine, un fel 
de Meka culturală!(Mariana Jitari, profesoară de limba și 
literatura română, Republica Moldova)

Scriitorii au fost adevărați oameni-
poveste. Și în caz că nu voi ajunge în 
familia lor, a scriitorilor, măcar știu că 
datorită Alecart, datorită FILIT sunt și 
voi fi o cititoare de povești  printre alte 
povești vii. 
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Așa cum maratonul de poezie a fost o desfătare 
pentru musafirii din Moldova, sunt sigură că o „Întâlnire 
ALECART” le-ar fi provocat o plăcere cel puțin la fel de 
intensă. Căci, pe lângă dialogul sincer și cald cu scriitorii, 
pe lângă rolul de critic literar pe care, în fiecare zi, câte doi 
dintre colegii mei și l-au asumat, ALECART înseamnă și 
o revistă bilingvă, muzică (interpretată de colegii noștri și 
de profesori de la „Băncilă” și UAGE) & expoziție de grafică 
(realizată de Ioniță Benea, un artist drag și apropiat al re-
vistei ALECART). De fapt, asta individualizează „Întâlnirile 
ALECART” de celelalte evenimente uimitoare de la FILIT.

Și, în final, despre cum este să fii musafir și gazdă în 
același timp, despre aspirația de a aparține unei lumi și 
plăcerea de a te simți musafir al acesteia, ne-a povestit 
Viviana Gheorghian, elevă în clasa a X-a, filologie, tot la 
Colegiul Național Iași: Am auzit pe cineva spunând că, 
atunci când era copil și era întrebat „ce vrea să se facă când 
va fi mare”, visa să ajungă un musafir. După experiența 
FILIT pot spune că aș vrea să devin… cititoare (de cursă 
lungă). Dar cum deja sunt, cel puțin așa mă consider, nu 
îmi rămâne decât să îmi doresc să fiu, mult timp de acum 
încolo, musafir FILIT (sau gazdă, alături de colegii mei, în 
cadrul unor Întâlniri ALECART). Invitații au fost adevărați 
oameni-poveste. Adriaan Van Dis, spre exemplu, a fost și 
scriitor și personaj în același timp sau, mai precis… a fost și 
domnul și câinele în aceeași persoană. Și în caz că nu voi 
ajunge în familia lor, a scriitorilor,  măcar știu că datorită 
ALECART, datorită FILIT sunt și voi fi o cititoare de povești  
printre alte povești vii.

În loc de concluzie: Ieri (n.r. miercuri, 4 octombrie), 
când am fost la Întâlnirile ALECART, mai aveam puțin și 
plângeam. Știi, stai în fața lor, ai făcut un fel de val, iar 
înapoi, către tine, se întoarce altul de trei ori mai mare, care 
aproape te omoară cu încărcătura lui emoțională. Am fost 
copleșită de entuziasmul lor, de tinerețea lor, de ochii lor, de 
energia lor, de precizia cu care au perceput lucrurile. Am 
experimentat fericirea supremă. M-a emoționat gândul că 
viețile acestor copii sunt schimbate complet de profesori 
precum Nicoleta și Emil Munteanu. (Katja Petrowskaja, în 
„Suplimentul de cultură”) 
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Sărbătorim 190 de ani: o vârstă care impresionează și 
obligă. Aici, în spațiul acesta imposibil de surprins în 
câteva cuvinte, accesul spre vise și cunoaștere este 

nu doar liber, ci încurajat. Orele din această după-amiază 
(puține la număr, după părerea mea) în care literatura a 
fost numitorul comun mi-au provocat o revelație - mi-au 
fost continuu construite și demontate concepțiile despre 
școală (percepută ca orice altceva în afară de un spațiu 
concret), profesori (parteneri de dialog și îndrumători ce 
par a nu obosi niciodată) și priorități. Înainte de acest eve-
niment, credeam că mi-am clădit deja castelul de nisip (a 
se citi imagini) mai mult sau mai puțin stabil asupra lumii 
și că îmi mai lipsește doar stegulețul pe care nu știam de 
unde să îl procur (detaliu de altfel irelevant, cu ușurință 
realizabil în timp). Dar acum, scriind și punându-mi ordine 
în sentimente și gânduri, mă simt nepregătită pentru afir-
mații categorice și idei valide pe termen lung, prinsă într-o 
dimensiune în care totul este pus sub semnul relativității.

Mărturisesc că sunt la Național de 5 ani, 
dar nu am meditat de prea multe ori 
asupra privilegiilor pe care mi le oferă 
acest statut. Întâlnirea din 22 ianuarie 
însă mi-a deschis larg ochii și voi încerca 
să nu mă mai ghidez după aparențe.

O VÂRSTĂ CARE 
IMPRESIONEAZĂ ȘI OBLIGĂ
190 ani: Colegiul Naţional Iaşi

Alina Viţel

O altă „Întâlnire Alecart” s-a scurs și acum o percep ca și cum ar fi fost o fracțiune de 
secundă în care am fost provocată să gândesc prin filtrul minții altor persoane, adunate 
laolaltă de conexiunile mai mult sau mai puțin durabile cu spațiul a cărui definire 
este puțin spus dificilă, căci e spațiul în care ne formăm, ne modelăm, trăim: Colegiul 
Național. 

Sunt mai bogată la nivel spiritual decât înainte și nu 
cred că pot numi momentul care m-a făcut să ajung la 
această constatare, dar aș menționa mai întâi impactul pe 
care l-a avut discursul criticului literar, prof. univ. Antonio 
Patraș, care a deschis întâlnirea de ieri. Personalitatea lui 
Titu Maiorescu ne-a fost prezentată într-un mod atipic 
– coborâtă de pe piedestal (olimpianul adus aproape de 
noi) și mai apoi recompusă percutant, fără goluri, dar și 
fără detalii excesive. Acum, Maiorescu e mai mult decât un 
nume, a devenit un om, care asemenea nouă, și-a format 
(prin lectură și voință) caracterul în anii primei tinereți. Un 
posibil model prin forța interioară și determinare, prin 
statura morală și intelectuală. 

Dar cum cu Maiorescu nu voi putea avea posibilitatea 
de a conversa altfel decât prin intermediul articolelor sale 
de critică și estetică, am compensat prin șansa de a-i regă-
si într-o cu totul altă postură pe cei cu care mă ciocneam 
mai mult sau mai puțin accidental fie pe holuri, fie la ore: 
profesorii Colegiului Național (Gabriel Popa, Jean Rotaru, 
Emil Munteanu). Au fost anulate orice bariere impuse de 
statut și mi-am dat seama că oamenii din jurul meu au 
mai multe de spus decât mi-aș fi închipuit. Eram opacă 
la dorințele celorlalți de a se afirma și am fost mai mult 
decât încântată de numărul copleșitor de persoane ce, 
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prin bilețele cu întrebări sincere, și-au exprimat dorința de 
a cunoaște ceea ce se află în spatele imaginii frumos colo-
rate ce ni se oferă gratuit la ore. Dialogul între noi, elevii, 
și profesori a stat sub semnul curiozității și al provocării 
(termeni atât de îndelung exersați în orele de literatură și 
în întâlnirile de până acum), căci alecartienilor nu le este 
frică să experimenteze, să riște, dialogul neuitând nicioda-
tă să ne recompenseze.

Schimbul de replici purtat între elevi și profesori s-a 
modelat sub forma unui dialog între generații, propu-
nând diverse perspective din care poate fi trăită viața. 
Nu a fost nicidecum o întâlnire între două eleve ce au 
avut curajul să joace rolul de moderatori ai unei conver-
sații cu subiect destul de sensibil (educația) alături de 
trei profesori extrem de interesanți și greu de descusut. 
Ioana Tătărușanu și Tamara Bivol au excelat în a-și asuma 
rolul de apărătoare ale concepțiilor tinerilor și, implicit, 
ale filologilor, poziție în care s-a plasat și domnul Emil 
Munteanu (coordonatorul ALECART provocat ad hoc să 
iasă din această postură pentru a răspunde curiozității 
noastre). În momentul în care mă raportez la domnii 
profesori Jean Rotaru (remarcabil profesor de fizică și 
antrenor de olimpici) și Gabriel Popa (un profesionist al 
matematicii, cu elevi ce au rezultate excepționale) simt un 
fior pe șira spinării, deoarece îmi aduc inevitabil aminte 
de materii de care m-am distanțat în ultimele luni. Chiar și 
așa, personalitatea lor m-a convins să încerc cândva o (re)
apropiere de materiile exacte, căci doar astfel voi putea 
să înțeleg (mai bine) poziția dumnealor față de lectură și 
față de modul în care ar trebui să acționeze un profesor. 
Nu am simțit nicio secundă iminența unui conflict de idei, 
ci mai degrabă un mic decalaj datorat abordării asupra 
existenței pe care au ales-o domniile lor - prin intermediul 
rațiunii, pe când eu prefer cultivarea sentimentului, căci în 
afara gândului marcat de trăire mă simt precum un număr 
de magie trucat.

Sunt convinsă că fiecare a trăit 
momentul acestui dialog (și l-a înțeles) 
în funcție de opțiunile personale și de 
modul în care se raportează la anii de 
formare, la materiile pe care le preferă 
sau doar le suportă, la oamenii de 
care este înconjurat. Dincolo de asta, 
dialogul cu cei care ne sunt profesori și 

care exclude, cel puțin pentru un timp, 
ipostaza ex cathedra, e necesar și își 
lasă puternic amprenta asupra fiecăruia 
dintre noi. 

Cea de a treia parte a întâlnirii, în care periplul prin 
lumea culturală și a ideilor a fost completat de vocea 
expresivă a Mariei Rădeanu (Vocea României, cu sau fără 
premiul efectiv, sau, mai bine spus, „Vocea ALECART” ieri 
după-amiază) m-a frapat prin acuratețe și profunzime. 
M-am simțit răvășită de un amalgam de trăiri și am realizat 
(încă o dată) cât de frumos este măcar să tinzi către lumea 
artei și să poți să aduci emoție în sufletele celorlalți. Eram 
sigură că o lacrimă îmi va străbate chipul, dar aceasta, nu 
știu de ce, a ales să încolțească exclusiv înăuntrul ființei 
mele. Cunoștințele muzicale pe care le posed sunt puțin 
spus elementare, dar talentul Mariei este de-a dreptul im-
presionant și e cu siguranță susținut prin perseverență și 
dedicare. O altă lecție pe care am învățat-o ieri. O admir, la 
fel ca pe toți cei care au ales să își urmeze visele sau și-au 
propus măcar să încerce.

Voi încheia prin a echilibra balanța, ce a fost de multe 
ori înclinată pe parcursul întâlnirii de astăzi, punctând 
concluziile: școala mea nu este, așa cum ar crede unii po-
ziționați în afara ei, una rigidă, ci deschisă oricăror opinii 
ce pot fi susținute cu argumente; orice personalitate, orice 
model într-un anumit domeniu are și o latură umană pe 
care nu trebuie să tindem să o ascundem; relația elev-pro-
fesor poate fi una de prietenie (deși invitații noștri au 
argumentat cu umor contrariul), dar acest aspect depinde 
(și e modelat) de așteptările pe care le are fiecare parte; 
literatura nu poate exista ca noțiune de sine stătătoare, ci 
privită ca un avantaj pe care ni-l cultivăm dacă ne dorim 
să fim oameni deplini (pentru a fi profesioniști există alte 
metode); muzica trebuie să fie mai întâi simțită, iar abia 
apoi înțeleasă.

Nu vă lăsați înșelați însă: orice concluzie e un act su-
biectiv, prin urmare, scrieți-vă propria poveste despre 
întâlnirea de ieri și nu uitați că deocamdată rămânem elevi 
(sau profesori) ai Colegiului Național.
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Speram ca acele curiozități despre aspectele neobiș-
nuite, unele nelămurite după lectură (dar pretext 
pentru a pătrunde în lumea autorului și, implicit a 

literaturii, căci niciun scriitor nu există în afara cărților lui - 
Eugene O’Neill) să se bucure de mai multă culoare și sens. 
Zgomotul ceștilor de ceai ori de cafea anunța începerea 
unei noi experiențe alecartiene, iar tablourile de pe pereții 
înalți, semnate de Radu Carnariu, învăluite în mister (ase-
menea evenimentelor din carte) și mirosul de lemn vechi 
atribuiau spațiului o atmosferă primitoare, ușor familiară. 

(M-a uimit pentru început gestul scriitorului de a sări 
școlărește peste băncile, pe care stăteam, e adevărat, cam 
incomod, fiindcă mi-l imaginam un om prea serios.) 

Seria manifestărilor cu ocazia împlinirii a zece ani de 
ALECART a fost deschisă odată cu această întâlnire. 
Nicoleta Munteanu, care a moderat dialogul, a ținut să 
amintească plăcerea cu care a citit romanul de debut al 
invitatului, În drum spre sud, pe care criticii l-au plasat sub 
semnul aventurilor marine, dar care ni s-a spus, depășește 
cu mult genul, fiind o carte polifonică, multiplu stratificată. 

(Scriitorul se uita uneori în puncte fixe și mă gândeam 
că este posibil să rememoreze zilele în care și-a conceput 
creația și a trimis-o spre cititori ca pe o navă gata să în-
frunte talazurile unei mări necunoscute.) – D. F.

Ce îți poți oare dori mai mult decât o zi ca aceasta, 
într-un gerar deghizat de soarele surâzător? Să asculți în 
ceasul aniversar al atâtor importante evenimente istorice 
și culturale cum istoria se face cu ceea ce cred oamenii, 
nu cu ceea ce văd, cum aceasta, împreună cu povestea 
se întrepătrund? Astea mi se par cele mai minunate mo-
mente din viața de liceană și nu numai. Un decor atât de 
plăcut precum cel al Întâlnirilor ALECART îți propune, te 
obișnuiește cu o viață trăită înăuntrul și prin intermediul 
cărților, de fiecare dată cu o altă aventură. 

De această dată, ne-am îmbarcat cu toții, însetații de 
slove pe pagini vechi și noi, la bordul unui Zeppelin, cu 
scopul de a elucida misterul acestei cărți cu un final intri-
gant, împreună cu Adrian G. Romila la cârmă. – A. S.

Anastasia Fuioagă, redactor-șef ALECART, a luat prima 
cuvântul și a ales să ne împărtășească sincer ezitările în 
ceea ce privește Zeppelin-ul, un motiv fiind că uneori în 
text apar elemente pentru care și-ar fi dorit o explicație 
ulterioară. Colega noastră mai mare și-a pus întrebarea ce 
este de făcut atunci când experiența nu îți este validată 
de ceilalți, pentru că întâmplarea de pe malul Bistriței, 
atunci când protagonistul, aflat la pescuit, descoperă un 
schelet de uriaș, a constituit punctul de plecare al șirului 
narativ. A observat că viața lui Andrei Toma gravitează în 
jurul a trei idei fundamentale: oasele gigantului văzute (ori 

ZEPPELINUL 
LITERAR ZBOARĂ
O întâlnire și trei perspective

Mălina Curpăn, Diana Furnică, Alexandra Spiridon

În timp ce așteptam febril ca imaginea despre Adrian G. Romila să prindă 
contur în momentele ce urmau să constituie după-amiaza zilei de vineri, 
26 ianuarie 2018, priveam cum razele soarelui erau proiectate pe pereții 
cafenelei Meru la fel de clar cum în mințile noastre se ordonau întrebările 
ce au survenit în urma parcurgerii romanului Zeppelin. 
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închipuite) o singură dată, cartea pe care dorește să o scrie 
și întâlnirea cu Aron Mureșanu - iar el aleargă de la una la 
alta, neștiind cum să se raporteze la situație. – D. F.

,Romanul,,Zeppelin” nu m-a impresionat aşa cum m-aș 
fi aşteptat (...) lipsesc baza pentru a se concluziona elemen-
te, rădăcini pe baza cărora să poți ridica ceva, finalul fiind 
unul melodramatic, a spus ea. Colega noastră își exprimă 
impresia sinceră, determinată atât de naivitatea, superfici-
alitatea și ignoranța personajului principal, Andrei Toma, 
cât și de gândirea lui, acestea desenându-i un viitor de 
ratat, căci a descoperit ceva ce nu poate dovedi că a exis-
tat în acel loc și este incapabil să conștientizeze împletirea 
dintre istoria reală și cea fantastică.

Neavând un numitor comun în lectură și opinii cu 
Anastasia, Raisa Manolescu, redactor ALECART, a fost 
atrasă de straniul ce reverberează pe tot parcursul acțiu-
nii”, cât și de,,incertitudinea ce se transformă în frică. De 
când eram mică am fost atrasă de orice iese din afara 
originalului, (...) de spiritul de aventură, care a fost moti-
vul rezonanței mele cu autorul, a mărturisit ea. Întrebare 
adresată scriitorului de către Raisa a conturat faptul că un 
număr restrâns de detalii din cartea Mici schimbări în viaţă 
urmau să formeze romanul Zeppelin și că totul se rezumă 
la importanța ideii de micime, la jocul dintre dimensiuni 
(un oraș mic și un schelet mare), la importanța drumului, 
nu a finalului. Scriitorul a recunoscut o simpatie față de 
personajele ratate, al căror destin este imposibil a fi înde-
plinit și apoi a precizat că misterul găsirii scheletului obligă 
orașul să intre într-o nouă epocă. – M. C. 

Raisa Manolescu a oferit o imagine de ansamblu asu-
pra cărții, precizând inițial că dintotdeauna au captivat-o 
operele cu nuanțe mitice, ascultând de la cea mai fragedă 
vârstă povestirile bunicilor, transmise de la o generație la 
alta, pe care a avut impresia că le regăsește în romanul lui 

Adrian G. Romila sub o altă formă. De aceea i s-a părut 
interesantă lupta constantă dintre trecut și viitor, tradiție și 
evoluție din acest roman. 

(Așa a venit și prima mărturisire a autorului: „dacă s-au 
adunat aici atâția tineri, nu e totul pierdut”.)

Apoi, Andra Anițoaie, ce a adus mai aproape de po-
vestea cărții cititorii blog-ului ALECART și nu numai, a 
confirmat că Zeppelin a purtat-o pe căi neștiute, doar 
imaginate până atunci, punctând raportul dintre tradiție 
și modernitate, insistând pe începutul romanului: astfel 
primul capitol devine prima istorie, o Facere transfigurată, 
în care am văzut un Dumnezeu care nu știe să își modeleze 
creația. – D. F.

Andra prezintă acest roman din perspectiva istoriei 
subiective, care pentru a putea fi povestită trebuie mai 
întâi îmblânzită de către poveste. Ea părea a fi la mijlocul 
controversei dintre cele două colege ale ei: este această 
carte una care ar trebui lăudată sau blamată? Răspunsul 
ne este dat de scriitor, care susține că o carte care poate fi 
și criticată și lăudată, deopotrivă, este o carte care merită 
citită. Personal, m-am regăsit în ultimele cuvinte ale Andrei 
referitoare la esența romanului - fărâmă de mister, inserată 
în cotidianul meu mult prea real și previzibil.

M-a surprins faptul că autorul a primit toate părerile cu 
zâmbetul pe buze, opinia sa fiind că orice carte își ucide 
autorul în momentul în care apare, deoarece autorul nu 
mai poate interveni cu explicații ulterioare asupra acesteia. 
Scriitorul și-a asumat și și-a dezvăluit pasiunea pentru 
personajele ratate, care au în scrierile sale rolul de a crea 
istorii scurte care exact atunci când se termină deschid 
altele și altele și altele..., personajele trebuind să moară 
pentru a sublinia ideea că atunci când ciocănești prea tare 
într-un mister, misterul te ucide.    
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Eu cred că voi n-ați putea învăța la istorie dacă nu v-ar 
putea fi povestită.”; „Istoria e ceea ce îți amintești, nu ceea ce 
ai trăit. Când trăiești, nu te gândești la nimic, pur și simplu 
trăiești clipa. Abia după ce ai terminat de trăit și începi să 
povestești, istoria devine adevărată, devine poveste., ne 
învață autorul. – A. S. 

Întrebarea Dacă scheletul era găsit, care ar fi fost viitorul 
acțiunii? a dezvăluit un zâmbet discret pe fața autorului. 
Dacă misterul urma să fie elucidat, acțiunea nu ar fi fost 
atât de stimulativă, ipotezele ar fi dispărut și romanul nu 
ar mai fi fost acesta, a susținut Adrian G. Romila. – M. C. 

Sugerându-ne să vedem orașul ca pe adevăratul pro-
tagonist al romanului, acesta ne trimite spre o altă pistă a 
interpretării volumului: Istoria se face cu ce cred oamenii, 
nu cu ce se vede și cu cât păstrezi povestea mai mult în 
gând, cu atât aceasta devine mai mobilă.

Când i s-a cerut să dea o definiție personală a ratării, 
Romila a mărturisit: există multe tipuri de ratare, fiecare (se) 
ratează în propriul fel, fericirile sunt asemănătoare, neferi-
cirile nu; un om care a reușit e la fel cu un altul împlinit, un 
om care a ratat nu seamănă cu altcineva care nu a reușit.

Am vrut să știu eu însămi de ce parte s-ar fi situat invita-
tul nostru dacă ar fi fost el însuși un locuitor al orașului: ar 
fi crezut și cercetat, ar fi fost indiferent sau s-ar fi împotrivit 
categoric ideii existenței uriașilor. Am descoperit că nu ar 
fi fost în niciuna dintre situațiile de mai sus. Nu ar crede, 
nu s-ar implica în cercetări, însă ar fi interesat ca orice alt 
om curios. Am apreciat răspunsul, metaforic desigur, că ar 
fi prima literă de pe pagina unei noi povestiri. – D. F. 

Provocat din nou, Adrian G. Romila a spus că, la rândul 
lor, cărțile sunt o modalitate de a manipula societatea. 
Modul în care acestea sunt citite are ca urmare varietatea 
interpretărilor, iar în universul contingent, literatura repre-
zintă o problemă de viață, tu, cel care citești, fiind capabil 
de a te ridica deasupra rutinei, a banalității, a existenței de 
care ne lăsăm absorbiți: Cei care nu fac din asta o pasiune, 
au o problemă de dezvoltare intelectuală. – M. C. 

Aflăm apoi că este un împătimit al cărților de călătorie 
și al filmelor western, mărturisind că în scrierile sale se 
pot regăsi secvențe din lecturile și filmele parcurse. O altă 
afirmație interesantă a fost că la lectura unei cărți, el nu dă 
atenție relațiilor dintre personaje, structurii acțiunii, pentru 
că citește ca un copil, cu naivitate, trăind odată cu perso-
najele. Mi s-a părut un gest atât de sincer ca un scriitor 
să-și recunoască descendența din cititor și chiar m-a lăsat 
plăcut surprinsă faptul că nu își considera scrierile în tota-

litate originale. Că orice carte se naște din alte cărți. – A. S. 

Nici secundarul și nici minutarul de pe cadranul ceasului 
nu s-au oprit, cum nici scheletul uriașului nu a rămas unde 
a fost poate văzut. Drept urmare, moderatoarea întâlnirii 
a spus că aceste clipe alecartiene în compania lui Adrian 
G. Romila trebuie să fie un impuls spre a ne apropia de 
literatura contemporană și de aceea ultima întrebare s-a 
referit la două concepte ce se ciocnesc. Eu cred că mai în-
tâi trebuie să trăiești și după aia să scrii este replica lui Aron 
Mureșanu, personaj din Zeppelin, replică aproape identică 
celei a bunicului din În drum spre sud. Concepția e diferită 
de cea a lui Andrei Toma sau a personajului narator din 
volumul de debut. Întrebarea a fost de ce simte autorul 
permanent nevoia de a aduce în discuție relația dintre 
experiență și trăirea prin experiența scrisului. Răspunsul 
a constituit el însuși o pledoarie pentru descoperirea 
bucuriei de a citi: Dacă scriitorul este prea tânăr pentru a 
trage linie și a spune că a trăit destul, mai are șansa cărților 
citite, care prelungesc viața. Fiecare carte îți îmbogățește 
experiența cu a fiecărui personaj simpatizat sau antipatizat. 
Cred în lectură ca gest fundamental de a trăi și cine nu 
citește deloc, neavând lectura ca ocupație permanentă, are 
o problemă de dezvoltare intelectuală, oricât de inteligent 
ar fi. Așadar, experiența vieții poate fi oricând suplinită de 
experiența frecventării lumilor ficționale.

(Pentru că prețuiesc atât de mult această trăsătură de 
caracter, mi-a fost imposibil să nu remarc modestia scrii-
torului dublată de disponibilitatea de a intra în dialog cu 
noi. Autorul ne-a mărturisit că nu își anunță cărțile publi-
cate în liceul unde este profesor și nu dorește să fie văzut 
în școală în primul rând ca scriitor, ci ca profesor.) – D. F. 

Zeppelin ne-a propus o altă realitate: aceea a unor 
oameni situați în zorii modernității, care rămân rigizi la 
progres, încă sceptici, încă apatici. Zeppelin a fost, în ace-
lași timp pentru mine, o carte cu prilejul căreia am fost 
prezentă la o altă memorabilă Întâlnire ALECART, pără-
sind cafeneaua Meru cu un mesaj personalizat pe prima 
pagina a romanului, din partea lui Adrian G. Romila: ceva 
istorii apocrife din Orașul atât de cunoscut - M. C.

Problematica abordată în Zeppelin mi-a atras atenția 
asupra cărților domnului Romila și, în umbra așteptării 
unei viitoare astfel de întâlniri, iată un citat din roma-
nul-pretext ce îmi poate fi motto: Iar lecția lui era, în final, 
că nu trebuie să abandonezi nimic din ce ți-ai propus, că 
trebuie să faci, nu doar să povestești, așteptând călăuze, 
timpuri ori locuri potrivite. – D. F. 
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Urcam scările și, pe măsură ce înaintam, bătăile inimii 
mi se accelerau - ca de fiecare dată când pătrund 
în locul în care ştiu că îşi vor face prezența tinerii 

alecartieni pentru a întâlni un nou autor contemporan. De 
această dată, Cristian Fulaş este cel care a stârnit interesul 
cititorilor prin fascinantul său volum, Cei frumoși și cei buni. 

Treptat, grupuri grăbite de adolescenți au eliminat 
orice şansă de a găsi un loc liber, ceea ce înseamnă că 
romanul a trezit întrebări și o dorință intensă de a desco-
peri răspunsuri. De când am intrat pentru prima dată în 
cafeneaua Meru, la întâlnirea cu autorul Adrian G. Romila, 
simt o atracţie inexplicabilă faţă de acest loc, îmbinarea 
futurismului cu arhaicul, picturile ce fac o recognoscibilă 
trimitere la epoca de aur, atmosfera anilor ’80, toate aces-
tea făcându-mă să corelez existenţa cafenelei doar cu ar-
monia dintre aspectul locului și misterul esenței volumelor 
discutate la cele două întâlniri ALECART. 

Am simțit inițial, după ce am terminat și ultimul rând din 
Cei frumoși și cei buni, o anumită reținere față de limbajul 
aparent simplist și față de distanța pe care ți-o impuneau 
cazurile înfățișate, față de personaje și de modul de a gân-
di al acestora, dar, după ce m-am detaşat de propriile vise 
în care îmi proiectasem realitatea adolescentină, singurele 
lucruri pe care le-am simţit au fost admiraţie şi regret. 

Admirație față de maniera în care a fost developată pro-
blematica fiecărei bucăți de text și regret față de ignoranța 
mea cu privire la acest tip de scriere și față de falsitatea 
societății, față de definitiva transmutare a epocii oameni-
lor în cea a ființelor dominate de lucruri, dorințe, obsesii. 

Mădălina Stoian a punctat profunzimea celor cinci 
povestiri prin adresarea unor întrebări semnificative către 
public: Ați fi în stare să vă pierdeţi credinţa sufletească 
pentru dorinţa de a avea totul? Aţi fi în stare să sacrificaţi 
moralitatea pentru mirajul unei lumi perfecte? Aţi fi in stare 
să vă gândiţi, în momentele grele, să renunţaţi să luptaţi? 
Aţi fi în stare să credeţi că doar voi contaţi?, urmând să-i 
familiarizeze pe cei care nu cunoșteau încă volumul cu 
diversitatea aspectelor ridicate de Cei frumoși și cei buni.

Discursul Andradei Strugaru, ultima care ne-a împăr-
tășit impresia lăsată de carte, a gravitat în jurul ideii de 
imposibilitate a tăcerii vocilor interioare, de permanentă 
lipsă a liniștii gândurilor sinelui, pornind de la situația 
protagonistei din Liniştea, care a impresionat-o în cea mai 
mare măsură. Ea poate să se detaşeze, să privească totul din 
exterior (...), ea are viziunea în ansamblu şi înţelege această 
greutate ca pe o suferință ontogenetică (...), nu condamnă 
pe nimeni pentru că suferă.

CRISTIAN FULAȘ 
autorul din spatele textului

Cristian Fulaș: Frumuseţea nu este ce vezi tu, este ceea ce vede celălalt, iar un 
om normal nu va atribui superiorilor săi un astfel de adjectiv.

Mălina Curpăn 
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Bogdan Creţu a fost cel care şi-a expus opinia de critic 
literar cu privire la numărul rarisim de scriitori români con-
temporani care ies din zona de confort şi poartă cititorul 
într-un neaşteptat ce depășește orizontul limitat al omului 
din acest secol:

,,Un autor ce nu profită de senzaţional, 
de starea permanent conflictuală, care 
se lasă provocat din punct de vedere 
stilistic; (...) Cristian Fulaș este cel care 
poate să facă acel spaţiu alb-neutru să 
devină viu”.

În următoarele minute, invitatul nostru a citit o proză 
la care lucrează, cu care a trezit încă o dată curiozitatea 
publicului, aceasta reprezentând un monolog al unei 
femei care a fost răpită sub pretextul găsirii unei slujbe 
în străinătate și care traversează spațiul unor dorințe care 
o conduc de la speranța de a evada la neputință și apoi 
la resemnare și chiar mulțumire. O povestire despre ceea 
ce înseamnă traficul de carne vie și despre modul în care 
victima ajunge să accepte și apoi să-și dorească un călău.

Intrând în a doua parte a întâlnirii, scriitorul a răspuns 
cu sinceritate la întrebările celor prezenți, în urma cărora 
structura și subiectul cărții au fost înțelese și prin raportare 
la modul de a gândi actul scrierii al autorului. Cum îţi dai 
seama că un om este frumos? - o întrebare care a fost 
urmată de un răspuns pragmatic: 

Frumusețea sălășluiește în ochiul celui care privește; (...) 
frumuseţea nu este ce vezi tu, este ceea ce vede celălalt, 
iar un om normal nu va atribui superiorilor săi un astfel 
de adjectiv, (...) așa suntem noi, strâmbi de la natură; (...) 
oamenii sunt urâți.

 După întrebarea dacă scriitorul se regăseşte în perso-
najele din Cei frumoși și cei buni, am aflat că acest volum 
este elaborat în stil flaubertian, autorul devenind insensibil 
la caz, chiar dacă în fiecare text se regăsește, după cum e 
convins Cristian Fulaș, o parte din autor, din universul lui 
interior la care nu are acces decât literatura. 

Este imposibil să nu introduci un concept personal (chiar 
involuntar), o părere care este a unui personaj, un gest, 
un comportament, care să conțină o urmă din gândurile 
personale. 

Cel mai dificil, din perspectiva unui scriitor, este găsirea 
momentului oportun pentru încheierea acțiunii. 

Totul ține de imaginație, iar cel mai importat este unde 
ne oprim; (...) nu contează dacă pot să spun 100 de povești, 
una este de ajuns, una care să genereze o voce principală şi 
inducerea unei lumi întregi. 

Bogdan Creţu a evidențiat apoi faptul că scriitorul 
veritabil este cel care are o pasiune, cel care ştie că nu 
acţiunea în sine contează, ci modul în care ea a fost ma-
nevrată. Lumea noastră este plină de poveşti atroce care 
sunt kitschuri, avem impresia că normalitatea este un lucru 
banal. Toţi avem poveşti. Dacă le scriem, asta nu înseamnă 
că devenim scriitori, aşa cum, dacă ne confesăm, nu deve-
nim poeți. Stilul contează. 

Curiozitatea Tamarei Bivol, redactor ALECART, cu 
privire la antipunctuația din capitolul Liniștea l-a provo-
cat pe Cristian Fulaș să dezvăluie preocuparea sa de a-l 
determina pe cititor să gândească, să tolereze ceva ce nu 
provine din sfera rutinei, această capacitate de a schimba 
sensul frazei chiar în interiorul ei fiind dobândită în urma 
traducerilor și a lecturilor filosofice. De asemenea, apelul 
la romanele lui Joyce sau la Șotronul lui Cortazar a consti-
tuit finalul unui dialog incitant, viu cu un scriitor ale cărui 
viitoare opere cu siguranță vor intra în lista mea scurtă de 
cărți pe care trebuie să le citesc. 

Cei frumoși și cei buni - o disecție a realității realizată 
de către un scriitor ce nu aparține lumii vedetelor literare 
și care este urâtul și răul societății contemporane, iată ce 
am descoperit la această ultimă „Întâlnire ALECART”. O 
întâlnire care a avut și momente de ironie și autoironie, și 
întrebări provocatoare, și momente de adevărată poetică 
a textului contemporan și care ne-a obligat să învățăm să 
privim cu mai multă atenție în noi înșine și la cei din jurul 
nostru. 

P.S. Deși am participat la una dintre cele mai consistente 
întâlniri, am fost ușor inhibată de tabloul hilar al oamenilor 
din cafenea. În acest secol, obsesia utilizării excesive a 
telefonului este o normalitate, atât pentru adolescenți, cât 
și pentru adulți, dar în contextul evenimentului de ieri, cei 
doi, Cristian Fulaş și Bogdan Creţu, ar fi putut să ignore 
ecranele ispitei de pe mica masă din fața lor, având în 
vedere faptul că tinerii din public/ din față erau captați în 
totalitate de prezența lor. Mi-am amintit aproape instan-
taneu de scriitorii străini invitați la FILIT care, în opoziție 
cu cei doi, utilizau telefoanele numai pentru a imortaliza 
chipurile redactorilor care le prezentau cărțile, tinerii citi-
tori din sală sau, la final, momentele artistice.
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Vezi barmani care pregătesc energic cafele tari 
pentru nedormiți încercați de cearcăne sau ceaiuri 
dulci pentru înfrigurați, toți adunați pentru a intra 

în dialog cu el, cu Claudiu Komartin sau doar cu Claudiu, 
cum el însuși ni s-a recomandat: Aș prefera să fiu Claudiu, 
totuși. 

Se lasă liniște și se aud versuri. Prima Întâlnire ALECART 
despre poezie începe cu un extraordinar recital de poezie 
al elevilor de la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” 
Iași îndrumați de prof. Nucu Ionescu. Cuvinte curg unul 
din altul, cuvinte care nu îi mai aparțin lui Claudiu, ci sunt 
ale noastre. Din moment ce aud poezia din laringele și 
pieptul altora nu mai e chiar a mea. E o viață separată a 
acelui text. Așteptam ca versurile să iasă și din sobă. 

Cartea pretext a întâlnirii, Maeștrii unei arte muribunde, 
este mai întâi disecată de trei redactori ALECART, Tamara 
Bivol, Ioana Tătărușanu, și Viviana Gheorghian. Sunt trei 
volume care alcătuiesc antologia tânărului poet și fieca-
re este transpus diferit de cele trei eleve ale Colegiului 
Național Iași. Lumea lui Claudiu Komartin se pliază ușor și 
îți permite să o pliezi ușor pe sufletul tău. Este pentru răz-
vrătit, pentru pacifist, este a îndrăgostitului sau a celui care 
se află mereu în expectativă, mărturisește Tamara. Ioana 
ne spune că, după ce a terminat de citit volumul, a rămas 
cu următorul gând: Nu putem cunoaște binele decât prin 

rău, fericirea prin nefericire și nu ne putem cunoaște pe noi 
decât apelând la alte identități care nu ne aparțin ca, mai 
apoi, să regăsim curajul să revenim la noi. Viviana propune 
o ultima imagine a poeziei lui Komartin: E o poezie care 
vorbește despre poezie, o suferință care se consumă atunci 
când o construiești citind-o.

Apoi încă un număr de poeme care prind viață prin 
glasul poetului, găsindu-și corespondent în interiorita-
tea acestuia și arătându-ni-se nouă vii, reale, sincere. O 
voce densă, profundă. Ce macină în cap, rămâne în cap. 
Întrebat inițial cum ar putea aduce poezia contemporană 
mai aproape de tinerii de astăzi, de ce e nevoie pentru a 
se produce apropierea, răspunsul vine firesc: Nu trebuie 
nimic când e vorba de poezie. Te duci înspre cineva care are 
o explorare ce presupune confesiunea în măsura în care ești 
dispus, ești pregătit să găsești acolo ceva care să acționeze 
în tine. Poezia e despre acțiune lăuntrică. Astăzi am vrut să 
vorbim despre poezia lui Claudiu sau a unui om rezervat, 
cu un zâmbet timid, dar împlinit, privind pe furiș tinerii ce 
îi aveau versurile pe buze și care învârtea frenetic inelul din 
jurul degetului pentru a scăpa de orice urmă de tremur. 
Mai departe ni s-a vorbit despre nevoia poeziei, nevoia 
de a fi scrisă: Poezia e o nevoie. Dacă nu se cere scoasă din 
tine, dacă nu sunt lucruri care nu se lasă nespuse nu are rost 
să scrii poezie sau despre încercarea și reușita de a adapta 
poezia la epocă, la o lumea nebună a prezentului nostru.

POEZIA E O NEVOIE 
claudiu komartin la iași

Glasuri profunde, durere, emoție, chipuri tinere, versuri... Versuri care par a ieși 
din ei, spunând povești personale, gânduri reci și întâmplări normale. Într-un 
cadru primitor, ascuns de albul și frigul prea confuz și câinos de afară pentru un 
început de primăvară, stau îngrămădiți unul în altul liceeni și profesori. Zâmbesc, 
așteaptă cu mâinile tremurânde, râd, fiind întrerupți de zgomotul unui mixer 
bătrân care stoarce fructele pentru un suc, două sucuri, mai multe sucuri...

Amalia Carciuc
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Cititul poeziei trebuie să fie firesc.

Cel care spusese cândva că merită să trăiești pentru 
poezie dă o definiție personală a necunoscutului pentru 
mare parte dintre cei adunați și îmbătați de căldura fami-
liară a sobei: Poezia e despre libertate. Ieși dintr-o magmă 
în care oamenii sunt doar cizme, și vine poezia, îți dă două 
palme peste față sau (se oprește, zâmbește) un pumn în 
burtă și spune Ești viu! Ești aici! Ești o ființă sensibilă! Fă 
cât de mult se poate din unicitatea ta! Venind din văgăuna 
lui luminată, nevoia de a face poezie devine un resort 
existențial, un mod propriu de raportare la lume. În poezie 
este vorba despre stare, dar ea este - fără îndoială - și o 
provocare a limbajului; este vorba despre meșteșugăreală, 
despre măiestrie. Poetul ar trebui să rămână în anonimat? 
Este adevărat că poeții, în general, alcătuiesc o sectă, 
izolându-se într-un spațiu aparent îngust construit? Când 
părăsești marginalitatea și devii central, nu mai ești atent 
la vibrația necontrafăcută. Astfel, izolarea este asumată, 
aproape imperceptibilă.

În jur freamăt, șușoteli, priviri fugitive pe geam, la focul 
din sobă, la omul întâlnirii care spune: Nu am pretenții 
de erudit (...)Cred că am scris câteva poezii frumoase. 
Sensibilitatea și teatralitatea sunt factori ai subiectului 
dezbătut, poezia are o parte de teatralitate. Poate trece de 
partea pateticului cleios, zăngănitor. Este așadar, uneori, 
imposibil să nu cazi în patetic, trădat fiind de intensitatea 

gândului aflat în stare brută, necizelată. Totuși, prin poezie, 
devii mai firesc în raport cu tine față de tine. Cititul, de 
proză sau poezie, deschide lumi (clișeic spus de zeci de 
ani, însă adevărat). Astăzi încă o dată ni s-a întărit acest 
gând, și anume că, odată formată o experiență, mai apoi 
apare capacitatea de selectare și de prelucrare. Fiecare ia 
ce vrea... din poezie sau din viață. Asta doar dacă nu am 
învățat deja că se suprapun, că sunt una și aceeași, în cer 
și pe pământ, în aer sau în apă, prin credință sau pocăință.

S-ar putea ca în poezie să găsești niște oaze, niște lucruri 
care să te ajute să treci peste nopți cumplite de insomnie, 
zile de lacrimi, momente în care nu înțelegi ce se întâmplă 
pe lumea asta. 

La final, am rămas cu o percepție de viață ascunsă prin-
tre alte mărturisiri: Nu am oasele (cum spunea Preda) pen-
tru a face proză. Sunt momente în care am niște efuziuni, 
efervescențe, fertilități. De altfel, ideea deja fusese aruncată 
fără plasă de siguranță pe parcursul întâlnirii: poezia, drog 
sau antidot, se transformă într-un mod de a trăi. 

Zi prea rece de martie, în cafeneaua Meru, cu un poet, 
o revistă (Poesis International) și o carte (Maeștrii unei 
arte muribunde). O ghicire a stării de poezie încă nescrise. 
Toate acestea s-au ascuns de lumea de afară în spațiul 
protector al pereților desenați, animați de fețe, scrisuri 
caligrafice sau cuvinte fără sens.

foto: Andrei Rusu
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Gent-ul 
ca o sinestezie

I T I N E R A R I I



Primul impact cu Gentul a fost năucitor. Eram în mijlocul unei vibrații rupte 
parcă din romane și ridicam privirea spre fiecare clădire pe care o zăream, 

în fața fiecărui castel sau piețe. Ar suna a clișeu să spun că a te afla în orașul 
belgian este ca o incursiune în timp, deși, când privești, de exemplu, ușile 

locuințelor direct din stradă, fascinat să descoperi spațiul pentru scrisori, ai 
pentru câteva clipe iluzia că te-ai rătăcit într-o intrigă alături de Hercule Poirot.

Mălina Turtureanu
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Din Belgia mă întorc cu dorul că o voi 
revedea cândva. Un sentiment care 
trăiește cuibărit în sufletul meu, nu are 

consistență, dar persistă. Pot să înțeleg pe de-
plin (oare?) schimbările lăuntrice pe care mi le 
animă acest dor. Este un dor de viitor: dorul de 
ceva ce încă nu am trăit, dar spre care aspir cu 
ardoare... Ar fi banal să-mi fie dor doar de Belgia 
pe care am părăsit-o recent. Îmi place să cred 
că încă nu m-am întors de tot, că încă o parte 
din mine e acolo și savurez experiența oferită 
de călătorie și de festivalul de teatru care mi-a 
oferit-o. La fel cum savurezi o ciocolată caldă și 
o gofră la trei euro în timp ce continui să mergi 
la pas pe străduțele pavate cu piatră cubică. 

Vă rog, nu-mi spulberați fantezia! Mă alint 
acum doar pentru că acea parte din mine căreia 
îi era teamă să plece de acasă a lăsat ceva din 
ea prin mulțimea (neașteptat de exotică) de 
trecători și mă lupt să o recuperez, deși poate 
este mai bine pentru ea să rămână, nu știu, pe 
undeva, pe acolo, în inima Gent-ului... (știe ea 
mai bine la urma urmei). 

Simt dorul de oamenii ce vor călca pe strădu-
țele din Bruges în următorii ani și vor degusta 
celebrele trufe (nu este un mit, vă asigur, gustul 
trufelor belgiene este o explozie de senzații și 
rafinament, o combinație fină și armonioasă de 
texturi, un dulce cu adevărat savuros, periculos 
pentru orice gurmand), simt dorul freamătului 
nocturn ce va răsuna în Bruxelles din nou, și din 
nou, și din nou. Simt dorul plimbărilor cu barca, 
al plimbărilor printre clădirile mai vechi sau mai 
noi, al cochetăriei nevinovate prin vreo cafe-
nea cu vedere spre centru sau prin magazine 
cuminți, al muzicii stradale cu aer cuceritor, al 
trenurilor de mare viteză în care nici nu simți 
când trece timpul. Simt nostalgia diversității. 
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CĂLĂTORIA ACEASTA A FOST UN MOZAIC, 
DE LA ARHITECTURĂ, LA CULORI, LA 
OAMENI, LA LOCURI, UN MOZAIC PE CARE 
L-AM SIMȚIT PRIMITOR, ÎN CARE AM PUTUT 
SĂ SIMT ACUT FIECARE DORINȚĂ SAU 
SPERANȚĂ, SĂ DESCHID LARG OCHII ȘI SĂ 
MĂ MINUNEZ LA APROAPE FIECARE PAS. 
ȘI ESTE AMUZANT CÂND REALIZEZI CĂ 
MOZAICUL ȘI-A CONTINUAT ASCENSIUNEA 
ȘI MIȘCAREA NETULBURAT, IAR EU L-AM 
PĂRĂSIT ATÂT DE FASCINATĂ!

Nu am mai călătorit singură până acum. Sunt un copil 
întârziat care nu a mai ieșit din țară până la momen-
tul”Belgia și căruia îi era teamă de necunoscut. Nu am 
vrut să dau niciun search pe Google referitor la atracții 
turistice sau distracții posibile, pentru că nu doream 
să proiectez așteptări. Cum era însă firesc, ele au prins 
consistență și m-am gândit, speriată, că poate doresc 
prea mult de la acest spațiu numit de toți inima Europei. 

Primul impact cu Gentul a fost năucitor. Eram în 
mijlocul unei vibrații rupte parcă din romane și ridicam 

privirea spre fiecare clădire pe care o zăream, în fața 
fiecărui castel sau piețe. Ar suna a clișeu să spun că a 
te afla în orașul belgian este ca o incursiune în timp, 
deși, când privești, de exemplu, ușile locuințelor direct 
din stradă, fascinat să descoperi spațiul pentru scrisori, 
ai pentru câteva clipe iluzia că te-ai rătăcit într-o intrigă 
alături de Hercule Poirot. Aerul romantic al orașului 
mi-a oferit o (re)întoarcere în mine, mă uimea să aso-
ciez poveștile ce prinseseră viață în imaginația mea ani 
de-a rândul cu ceea ce mă înconjura în prezent. Așa că, 
tot jocul de spectre și lumini, comuniunea dintre râuri 
și pavaje, dintre străzi și trotuare te transpunea într-o 
legendă și nu-ți dădea timp să respiri, fiindcă părea un 
capăt de lume izolat și minunat pe care efectiv eram 
atât de atentă să-l contemplu, că nici aparatul de foto-
grafiat nu aveam timp să-l pregătesc. 

În Belgia detaliile au făcut diferența. Fiind destul de 
mici, Bruges și Gent sunt orășele cochete, ce-ți oferă 
intimitate și te simți în voie printre clădirile ce se înalță 
deasupra ta, de ambele părți. Când te plimbi, intri și ieși 
de pe o străduță pe alta, descoși realmente un mister, 
auzi o șoaptă, te ferești de un biciclist care trece zâm-

foto: Teodora Iftimie
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bind. Cât de binecuvântată poate fi absența mașinilor! 
Îți oferă răgazul să-ți auzi gândurile, să inspiri aerul 
proaspăt și să recunoști dulceața berii. Nu sunt o fană a 
acestei băuturi, dar erau momente în care mă bucuram 
să o simt doar pentru că avea gustul orașului. Și astfel 
eram mai aproape de centru, de oameni, de tradiții. 

Suprapun și acum peste Gent cadrul inedit din prima zi: 
culoarul imens de graffiti care te hipnotizează: se succed 
culori și forme și intuiești scânteia, mergi și mergi și nu te 
mai oprești - este un culoar foarte lung, dar asta realizezi 
abia la final, uimit nu de graffiti în sine, ci de fluiditatea 
și de eleganța artei stradale; simți că ai pătruns în ceva 
cu totul nou, într-o bandă desenată, te simți din carton, 
cartuș, explorezi, visezi... Legenda locului spune că nu poți 
adăuga un desen decât dacă urmează să fie mai frumos 
decât cele existente. Este ca un legământ secret al orașu-
lui, toți respectă pactul și eu, ca turist, nu am putut decât 
să admir acest lucru, respectarea modernității și a aspec-
tului locului. Mi-a plăcut foarte mult să simt cum Gentul a 
crescut parcă din aceste ziduri, s-a extins și a evoluat din 
culoare și dezordine. 

DESPRINDEREA DE GENT ȘI ATERIZAREA ÎN 
ZBUCIUMUL CAPITALEI A FOST ȘOCANTĂ. 
MĂRIMEA BRUXELLES-ULUI ESTE ÎNFIORĂ-
TOARE ȘI MERSUL PRIN MULȚIME ÎNLĂN-
ȚUIȚI, ȚINÂNDU-NE DE MÂNĂ CA SĂ NU NE 
PIERDEM, A FOST O EXPERIENȚĂ CEL PUȚIN 
TENSIONATĂ. 

Am dus dorul imediat simplității și atmosferei discrete 
din Parc de l' Amour din Bruges și al senzației de ocrotire 
pe care o aveam în vaporașul ce înainta pe canalele Belgiei, 
strecurându-ne printre căsuțele vechi ce-și ascundeau vâr-
sta sub buchetele de panseluțe galbene sau violet (Lotus 
Hăvârneanu). Însă am cunoscut ștrumfii, făpturile mici și 
albastre ce s-au născut aici și atunci am asemănat din nou 
țara aceasta cu un desen animat. Unul straniu și fascinant. 

Mă întorc din Belgia cu un gol ciudat, mă simt înstrăi-
nată, dar și fericită că am ajuns acasă. Paradoxal, mă întorc 
cu un dor nebun de a călători din nou, oriunde, doar să 
plec, să fiu din nou în altă lume, să cunosc alți oameni, să 
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simt alte accente, fiindcă flamanda nu este prea blândă cu 
turiștii. Sunt fericită că am plecat, am văzut, am asimilat, 
am explorat, am cunoscut. Scriu cu nostalgie, scriu cu 
urme de regret, vreau să mă identific din nou cu atmosfera 
străină. Scriu cu gustul ciocolatei belgiene pe buze și cu un 
zâmbet care nu întârzie să apară. 

foto: Teodora Iftimie

Mălina Turtureanu, elevă în clasa a IX-a, filologie, la Colegiul Național Iași, a 
vizitat Gentul cu ocazia participării la un Festival Internațional de Teatru

foto: Teodora Iftimie
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Imaginile și-au pierdut conturul, dar nu și consistența, iar 
intensitatea lor, mai mare parcă acum decât în acele zile, 
mă determină să mă apropii de tastatură și să îmi notez 

gândurile. Îmi place să spun că Bonn este orașul care te 
lasă să alegi felul în care simți și pășești. În Bonn, am avut 
prima mea întâlnire cu Germania – lecții, imagini, dialoguri 
cu și despre oameni și posibilitatea de a dărâma niște 
stereotipuri... nu despre noi, ci despre ei. 

Am ajuns în Bonn datorită unui proiect Erasmus al cărui 
scop este incluziunea prin artă. Încă de dinaintea plecării, 
gândul de a merge în Bonn mă tulbura profund. „Unde 
mergi, Viviana?” „În Bonn...” „Am înțeles, în fosta capitală.” 
Mă fascina, deci, ideea de oraș-istorie. Am zburat de la 
București la Dortmund, unde am ajuns în jurul orei 14. De 
aici a început experiența mea.

ÎNCEPUTUL

Aeroportul din Dortmund este unul relativ mic, gri, for-
fotind de oameni - chipuri pierdute într-un entuziasm ne-
cunoscut, acela al sosirii, mulțime de glasuri, unele dintre 
ele pe partituri românești. Străzile sunt agitate, trotuarele 
liniștite, iar clădirile încețoșate din orizont, și ele grizate, 
se regăsesc, de fiecare dată, în compania unui verde stri-
dent, rece, care încearcă, fără izbândă, să readucă ceva din 
vulnerabilitatea naturii pierdute. Din aeroport, ajungem în 
zona Gării, loc unde oamenii îmi par și mai diferiți, mânați 
fiind în mersul lor de o liniște mult prea ciudată, de niș-
te ochi nici blânzi, nici triști, nici ageri. Zâmbetul lor îmi 
este distant, iar cuvintele îmi lasă aceeași senzație ca cea 
produsă de imaginea verdelui strident, indiferent. După 
câteva ore petrecute în zona Gării, am urcat în autobu-

zul care urma să ne poarte către Bonn, a cărui culoare, 
deloc surprinzător, era tot verde. Cerul capătă un alt ton, 
întunericul se lasă, iar eu, aflată în autobuzul imens, stau 
liniștită, gândindu-mă cât de ciudat este să asculți peste 
tot în jur oameni vorbind doar germană, o limbă pe care 
nu o pot înțelege, dar pe care cu ușurință o pot distinge 
pretutindeni în lume datorită cadenței specifice. Prima zi 
în Germania mi-a lăsat o senzație căreia nu îi pot oferi, 
momentan, conotații pozitive sau negative. A intrat în 
valiza cu experiențe, locul acela unde depozitez lucrurile 
cărora nu le-am găsit încă niciun cusur. 

Cea de a doua zi mi-a schimbat percepția. Locul unde 
eram cazate nu se afla în centrul Bonn-ului, nici măcar la 
capătul acestuia, ci într-o zonă rezidențială, într-o localitate 
distinctă, în afara orașului. Aveam, deci, pe parcursul a șase 
zile, posibilitatea să luăm toate mijloacele de transport în 
comun, să simțim pulsul real al vieții. Tramvaiul te purta 
și în subteran, așadar metroul și tramvaiul nu erau două 
lucruri total diferite. Timp de șase zile, în nicio călătorie 
cu mijloacele de transport, și au fost destul de frecvente, 
nu a venit cineva să ne controleze biletele, dar nu cred 
că era cineva care să încalce regula și să călătorească fără 
ele. Zonele rezidențiale au fost primul lucru care m-a im-
presionat. Nimic nu pare că încearcă să deranjeze ordinea 
atât de armonios și de pacifist stabilită. Căsuțele boeme 
nu vor să cucerească prin opulență, prin dimensiuni re-
cord, prin culori stridente, nefinisate, sau prin artificii care 
să le scoată în mod vădit în evidență, ci printr-un aspect 
plăcut, în armonie cu cel al vecinului, prin generozitatea 
de a avea garduri atât de bine amplasate, încât să le poți 
admira în toată eleganța lor. Am avut mereu convingerea 
că îți poți face o imagine despre ceva sau cineva pornind 

printre timpuri și oameni, unde verdele poate fi 
orice culoare vrei

Viviana Gheorghian
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de la aspectele cele mai neînsemnate. Zonele rezidențiale 
mi-au lăsat impresia unei încercări continui de a evolua 
prin contribuția adusă unui întreg. Când și-a construit 
casa, locuitorul din Bonn a avut o viziune de ansamblu, 
o gândire în perspectivă, nu și-a dorit să înalțe ceva care, 
prin opulență, ar fi deranjat ordinea întregului peisaj, ci un 
spațiu care să completeze armonios cadrul căruia îi apar-
ține. Verdele care, cu o zi în urmă, îmi displăcea profund, a 
ajuns să îmi surâdă datorită acestor zone inundate de el... 
nuanța este, însă, diferită... depinde, poate, de starea mea, 
de soare... Treptat, oamenii nu mi s-au mai părut la fel de 
rigizi ca în prima zi, dar îmi transmiteau, în continuare, o 
liniște deplină, neînțeleasă, un fel de indiferență statuară. 
Chiar în fața stației de tramvai, puteam admira Rinul, cel 
despre care învățasem cu mult timp înainte la geografie și 
cu care asociam numeroase evenimente studiate anterior 
la istorie. Descopeream astfel istoria locului. Apropiindu-
te de Rin, poți observa o apă liniștită, curată, cu o lățime 
considerabilă. Ce m-a bucurat însă cel mai mult, nu a fost 
frumusețea lui, ci faptul că m-am putut afla, în fiecare zi, în 
prezența sa. În mine fermenta, de fapt, gravitatea oferită 
de nume, căci apa, în sine, putea fi oricare. 

PE TOT PARCURSUL ACELEI SĂPTĂMÂNI AM 
ÎNCERCAT, DE ALTFEL, SĂ MĂ LAS PRADĂ 
UNUI JOC NĂSTRUȘNIC AL INDUCERII 
(UNOR STĂRI SAU SENZAȚII) CARE SĂ OFERE 
SAVOARE CĂLĂTORIEI ȘI O MAI MARE PLĂ-
CERE AMINTIRII. 

Astfel că, în prima zi efectivă în Bonn, aceea a cercetării 
locurilor, am ales să mă îmbrac în stil clasic, să pășesc pe 
stradă lent, să am grijă ca eșarfa să stea mereu într-o parte 
și ca, atunci când îmi beau ceaiul la terasa cu vedere la 
statuia de smarald a lui Beethoven, să simt cum mă cople-
șește cel mai puternic și incurabil romantism. 

Școala parteneră, în care am avut activități, seamănă, în 
anumite privințe, cu un liceu de cartier de la noi. Nu este 
așadar, unul dintre marile licee ale regiunii, ci o instituție 
care oferă elevilor, de etnie diferită, condiții bune pentru 
studiu. Am asistat la o oră de engleză a unei clase de a 
noua. Nivelul limbii era aproximativ egal cu cel al elevilor 
din școala noastră, iar ora nu aducea, din punctul meu 
de vedere, nicio inovație. Dialoguri pe anumite teme cu 
colegii de clasă, exerciții individuale sau răspunsuri la 
întrebările profesorului. Ceea ce mi s-a părut interesant, 
însă, a fost faptul că întreaga discuție s-a derulat în jurul 
unui roman scris în limba engleză pe care elevii trebuiau să 
îl parcurgă gradual. O parte din tema pentru următoarea zi 
era lectura următorului capitol. 

foto: Arina Anisie
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Printre activitățile pe care trebuia să le facem, conform 
programului, erau un Flash Mob și un Lip Dub (nefiind la 
curent cu ultimele trenduri, am aflat și eu atunci ce este un 
Lip Dub - un dans de grup asemănător cu cel din video-
clipul piesei Happy, în care protagoniștii, adică cei care îl 
conduc pe cameraman, trebuie să facă playback pe ver-
surile cântecului ales). Activităților scurte le era alocat un 
timp lung de desfășurare, în care se rezolvau și problemele 
tehnice și în care erau incluse pauze frecvente. Poate este, 
și tind să cred tot mai mult asta, problema noastră, a celor 
din sudul și estul Europei, care așază treburile într-un ritm 
prea alert și prea lipsit de răgaz, care nu reușesc să gă-
sească echilibrul și care, ajungând într-un mediu de tipul 
celui descris mai sus, se pierd într-o măsură a lucrurilor 
mult mai ponderată, mai calculată, într-un stil de lucru 
care nu îi definește. Mi-ar fi plăcut ca activitățile să fi fost, 
totuși, mai interactive, mai condensate și într-un număr 

mai mare, într-un ritm mai alert care să mă antreneze, să 
mă solicite. Am avut prilejul însă de a comunica cu mulți 
elevi de acolo, imigranți sau nu. Am descoperit povești in-
teresante și celor care nu știau, le-am arătat pe hartă unde 
este România, împărtășindu-le lucruri despre și din țara 
mea din dorința de a dărâma stereotipurile, de a le arăta și 
o altă față a României.

Una dintre vizitele noastre a fost la un centru pentru 
persoanele cu dizabilități intelectuale, loc care mi-a de-
monstrat cât de evoluat este nivelul civilizației germane 
în comparație cu al nostru. La începutul articolului scriam 
despre încercarea de a nu perturba armonia, de a contribui 
la dezvoltarea întregului și nu exclusiv la cea individuală. 
Aceeași senzație, mai acută, cu un impact mai mare asupra 
mea, am avut-o și aici. Aș numi grija lor pentru semeni 
imensă, însă ei o privesc ca fiind firească. Fără a urmări 
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un interes personal, oamenii care lucrează în acel centru, 
cu filiale în toată Germania, încearcă să găsească cele mai 
bune metode de a face viața celor aflați în grija lor cât 
mai plăcută. Îi lasă să își aleagă activitățile de recreere, unii 
dintre ei merg la serviciu pentru a simți tumultul vieții coti-
diene, se organizează petreceri, jocuri, întreceri. Broșurile, 
cărțile, toate articolele sunt scrise într-un limbaj simplificat, 
aprobat în sistemul internațional, iar oamenii au siguranța 
că pot locui acolo toată viața. Nimeni nu este o povară, 
ci un seamăn pe care trebuie să îl protejezi din primele 
momente în care a venit la centru și până în ultimele sale 
clipe. Câte dintre toate acestea există la noi?

În ultima zi am vizitat Muzeul de Istorie Contemporană 
a Germaniei, cuprinzând aspecte semnificative de la 1945 
până în prezent. Gândul de a vizita un oraș-istorie s-a 
concretizat astfel prin descoperirea unui loc care respiră 

doar asta. E un muzeu interactiv, scoțându-te din postura 
de simplu privitor, admirator al unor exponate și punându-
te în cea a unui participant activ la evenimentele istorice. 

De exemplu, viața socială a germanilor din anii 50 e pre-
zentată prin intermediul unei cafenele din acea perioadă, 
cu muzică rock and roll și un ring de dans unde vizitatorii 
erau chemați să exerseze mișcările. Apoi, pentru a ne ex-
pune problemele politice, ghidul ne-a vorbit de la pupitrul 
amplasat în zona Sălii de Întrunire a Parlamentului, loc 
amenajat pentru a reproduce atmosfera acelor vremuri 
unde, de asemenea, erai invitat în față pentru a transmite 
ceva colegilor. Dărâmarea zidului Berlinului era reprezen-
tată printr-o mașină din acea perioadă încadrată între 
două bucăți din zidul original, în spatele mașinii aflându-se 
o plasmă imensă cu filmări de epocă. 

Experiența mea în Germania, în Bonn, m-a făcut să 
înțeleg că în unele aspecte, unde am fi crezut că există 
diferențe majore, ele nu sunt, de fapt, atât de proeminente 
și că în altele, despre care nici nu ne-am fi gândit, diferen-
țele de civilizație pot fi imense. Într-adevăr, m-am ciocnit 
de câteva ori de punctualitatea germanilor, atunci când 
voiam să intrăm într-un magazin, dar gestionara ieșea 
fix la minutul indicat pe ușă sau atunci când, în ora de 
engleză, profesoara era supărată că a început foarte târziu 
lecția, întârzierea fiind de doar câteva minute. Această 
punctualitate, însă, este dublată de o stare de relaxare, 
opusă agitației noastre permanente, de un calm care evită, 
uneori, detaliile nesemnificative, de un ritm altfel decât cel 
pe care credeam că îl voi găsi. Era să uit... Oamenii din 
Bonn m-au atras iremediabil în mersul lor cu bicicleta. Aș 
vrea ca și la noi, atunci când pășesc, accidental, pe pista 
de bicicliști, să îmi fie, într-adevăr, teamă că voi fi călcată...

foto: Arina Anisie
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Timp: 29 Iulie 2017 – Anotimpul II – Ora: 11 P.M. (ora 
Ungariei). Locație: Budapesta, pe un vas plictisit de asemă-
narea cu Titanicul Companie: părinții, prieteni de familie și 
alte 200 de persoane (doar pe etajul actual) total necunos-
cute și care probabil vor rămâne așa.

NOAPTE SCĂLDATĂ ÎN METEORIȚII 
BUDAPESTEI

Uite-mă în sfârșit în orașul ăsta maghiar, atât de 
cunoscut pentru bunătățile lui culinare, cu o porție 
de supă Gulaș care mă privește dezorientată prin 

bucățile mici și rare de carne în valoare de 3401 forinți. Mai 
iau o lingură din supă, mă mai uit peste bordul vaporului. 
Combinația mă face să mă simt ca atunci când mama îmi 
dădea sirop de tuse amar cu miere (după care, apropo, 
sunt înnebunită). Mierea mea, creată din Dunăre, podul 
cu lanțuri și palatul Buda, „mă unge la suflet” de-a dreptul. 
În urmă cu câteva ore ne pierdeam prin micul oraș, acum 

învăluiți în lumini pline de mister, de deasupra Budapestei, 
ascultăm povestea fiecărei pietre din temeliile zidurilor. 
Curțile interioare străvechi, pline cândva de soldați cu săbii 
la brâu, își înnodau povestea cu turiștii înarmați cu aparte 
foto și ghiozdane. Alunecând pe terasele de unde puteai 
admira întreaga capitală ungurească, tot coborând și tot 
urcând treptele renovate nu demult, am observat într-un 
colț mai liniștit, pe o piatră ieșită puțin în afară, doi turiști 
nemți (căci graiul lor specific e de neconfundat), așezați pe 
o păturică galbenă subțire, cu picioarele deasupra hăului 
și cu o sticlă de vin roșu în mână. Chipurile lor radioase 
puteau să emane doar fericire. Fericirea libertății de care 
aveau parte necondiționat. Doar o mișcare greșită și viața 
le-ar fi sfâșiată, o dată cu trupul lor firav, de pietrele nevi-
novate. Acești doi nemți, un el și o ea, își stăpâneau viața 
așa cum rareori se întâmplă să avem ocazia. Și toate astea 
doar pentru o clipă de fericire imaginară, prezentă doar în 
ochii lor și a celor ce-i zăreau întâmplător. I-am privit uimi-
tă timp de câteva secunde și, fără să-mi dezlipesc ochii de 

Reportaj din alta casa

Andra Antonia Mihăilescu

Casa ta e țarcul. Te protejează și te închide. Te protejează: îți asigură confortul, nu stai 
neajutorat sub cerul liber, poți dormi în siguranță. Te închide: te ține departe de semeni, 
de natură, de aventură. În casa ta, ai timp. În casa ta, n-ai spațiu. Cu timpul, de fapt cu 
trecerea lui, te obișnuiești. Tot n-ai ce face. Cu spațiul, de fapt cu întinderea nesfârșită, 

dincolo chiar de orice privire, nu te deprinzi decât întru-un singur fel. Ieșind din casa ta. 
Intrând în casa cea mare a lumii. Timp de o săptămână, am fost un peregrin curios și 

neastâmpărat al Europei. Am trăit intens. M-am întors apoi acasă. O vreme, sufletul mi 
s-a părut că rămăsese în altă casă.

( (
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la ei, am dat să-mi scot aparatul foto. Faster, please. Uite 
un lucru învățat în Budapesta: fericirea privitorului durează 
doar zece secunde, pentru că altul se bagă imediat peste 
tine. Măi, dar enervanți mai sunt asiaticii ăștia. Când să fac 
și eu oleacă de filosofie, încep să urle la masa de alături 
din pricina obișnuitei șampanii. Mă simt ca la o lansare de 
rachete coreene.

Timp: 30 Iulie 2017- Anotimpul II – Ora: 00 A.M. (ora 
Italiei). Locație: Veneția, pe terasa pustie a hotelului. 
Companie: valurile lagunei sătule de poze.

Șoselele Ungariei, Sloveniei și Italiei, cu puțin parmezan 
pe vârf. Azi a fost zi de mers. Daʼ mers serios, de șapte sute 
și ceva kilometrii. Am văzut multe și nu prea. Autostrăzile 
astea te opresc din a avea contact cu oamenii, cu locurile 
lor unde trăiesc, dorm, mănâncă, iubesc. Din a le simți 
mirosul, din a le vedea fețele fericite sau nu, pielea arsă 
de soare, de muncă sau de orice fac ei acolo, în bârlogul 
lor protejat așa bine de stat. Cât despre autostrăzi, că doar 
asta a fost atracția zilei, nu prea se pot compara cu cele din 
România. Se pare că în țările astea cu urme de râia comu-
nistă se poate totuși prinde o autostradă mai modernă, cu 

trei benzi pe un sens. În Italia am rămas cu gura căscată. 
Tuneluri aproape la fiecare pas, niște ecrane uriașe așezate 
deasupra mașinilor, care îți spuneau unde sunt accidente, 
și o grămadă de autostrăzi suspendate. La hotel am ajuns 
cu Water Taxi. O șmecherie venețiană, ce mai. Pentru că 
nu poți umbla cu mașina printre străduțele înguste (pline 
de istorie și mister, de vieți distruse și vise împlinite) în 
care încap maxim unu-doi oameni, venețienii au inventat 
autobuzul pe apă. E canalul luuung, care străbate orașul și 
la fiecare piață (sunt vreo doișpe) oprește și stă cam trei 
minute. Biletul e în jur de 2 euro/persoană, dar merită. 
Aici apa ține loc de asfalt. În capătul dinspre Mestre, oraș 
alăturat Veneției, se găsește o mică piață, un fel de nod 
feroviar, doar că pentru mașini. Acolo e o parcare de zece 
etaje în care îți poți lăsa mașina cu 12 euro/noapte. Peste 
drum e stația de autobuz sau, mai bine spus, stațiile de 
autobuz, căci fiecare număr are stația lui. Puțin mai încolo 
e Mc-ul. În seara asta, că doar e prima seară în Veneția, 
trebuia să ne respectăm și noi, am mâncat la o terasă. 
Am comandat o pizza, căci degeaba mergi în Italia și nu 
mănânci pizza, cu parmezan și prosciutto crudo. Piesa 
de rezistență a fost blatul subțire și moale, care te lăsa 
să savurezi în voie ingredientele celelalte. La sfârșit, când 
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ne-a adus nota te plată, chelnerul ne-a întrebat de unde 
suntem. Când a auzit România, ne-a privit lung și ne-a zis: 
Here are too many romanians. Too many. Scârba cu care a 
aruncat cuvintele ne-a lăsat un gust amar pe tot parcursul 
serii noastre venețiene. Spre marea mea dezamăgire nu 
se aude niciun gondolier care-și varsă amarul în cântec. 
Epoca modernă a ajuns și la Veneția: acum gondolierii 
ascultă muzică de jale în căști.

Timp: 31 Iulie 2017 – Anotimpul II – Ora: 4 P.M. (Ora 
Italiei). Locație: Veneția, piața „San Marco”, în Palatul 
Dogilor (Palazzo Dogale). Companie: familia, prieteni și 
mulți, mulți necunoscuți (în special asiatici cu umbreluțe 
colorate).

DANTELA ȘI STICLA UITATE ÎN MARE

Și a trecut și ziua asta, mi-am zis în gând oarecum mul-
țumită, când, cu tableta îm mână, m-am așezat în locul 
de odihnă din Palatul Dogilor. În dreapta am un chinez 
a cărui vârstă n-am nicio șansă s-o ghicesc (ăștia arată la 
fel aproape la orice vârstă, nu poți spune dacă are treizeci 
sau șaizeci, tot aceeași expresie au) și o italiancă nervoasă, 
care tastează pe telefon. Se pare că nu sunt singura care 
s-a nimerit să o apuce inspirația aici. Ce am văzut azi? 
Două mici insule numite Murano și Burano. Din Murano 
am apucat să vizităm doar fabrica de sticlă, o imensitate, 
cam dărăpănată la prima vedere, dar uimitoare pe interior. 
Ca în povestea cu porcul lui Creangă. Explicațiile ne-au 
fost oferite de Umberto, un tip de vreo cincizeci de ani, 
vesel și cu o dorință de a vinde sticlă nemaiîntâlnită. După 
demonstrație am fost introduși într-un magazin aflat pe 
două etaje. Primul etaj conținea adevărate piese de artă, 
candelabre hand-made jucăușe, pline de culori vii, pahare 
de diferite forme, care de care mai ciudate. Chinezul nu 
mai încape cu aparatul video pe bancă. Unde am rămas? A 
da, Burano. După părerea mea, atunci când se ivește cur-
cubeul pe cer, e doar reflexia caselor din acest sătuc dan-
telat plin de culoare. Asta e tot ce pot spune. Ajunși înapoi 
în Veneția, am luat o pauză scurtă pe o terasă din port, cu 
scopul de a stabili următoarele obiective. Pe listă rămăsese 
Palatul Dogilor, așa că ne-am îndreptat spre el. Am luat un 
bilet de o zi, unde ai inclusă intrarea și la alte două muzee. 
Probabil le vom face mai pe seară, când mai dispare din 
căldura dogoritoare de care ne ascundem. Dacă cineva 
m-ar pune să aleg din tot ce am văzut până acum, aș alege 
Palatul Dogilor, căci aici e locul prielnic scrisului. Tablourile 
atât de realiste cuprind viața a mii și mii de oameni în mo-
mentele lor bune sau proaste, de umilință sau de fericire. 
Ochii stăpânilor palatului îți urmăresc fiecare mișcare din 
cele mai neașteptate colțuri: atunci când le atingi globul 
pământesc, așezat în mijlocul camerei, te privesc acuzator, 
mai ceva ca paznicul care stă absent pe scaun. 

Timp: 1 August 2017 – Anotimpul II – Ora: 6 P.M. (ora 
Italiei). Locație: o plajă de pe lângă Genova. Companie: 
părinții, cearșaful roșu, câțiva refugiați și indieni.

ITALIA ȘI FERICIREA EI

Azi am făcut o achiziție importantă. Mi-am luat tricoul 
cu Il Padrino, pe care l-am căutat de la venirea în Italia. 
Oriunde mergeam întrebam: „Hello! Do you have T-Shirt 
with Godfather?”. „With what...?”, îmi răspundeau italienii 
șocați. „The movie...”. Răspunsul era mereu același: o clăti-
nare negativă din cap și pe aici ți-e drumul. Dar azi, într-un 
magazin din port l-am zărit. Era ultimul, cu o singură mări-
me (exact a mea). Am târât-o plină de entuziasm pe mama 
până la vânzătorul cu ochii obosiți. Și iată-mă acum, stând 
pe plaja asta plină de pietre, pe cearșaful roșu, companio-
nul nostru loial de concediu de când mă știu, cu T-Shirt-ul 
meu în brațe. În spatele meu e o familie de indieni cu doi 
copii. El îi cântă copilului, iar ea tocmai se îndreaptă spre 
apă, cu celălalt copil mai mare de mână. Nu-mi vine să-mi 
cred ochilor: femeia intră așa, îmbrăcată cu două fuste și 
o bluză cu mâneci lungi, în mare. Închide ochii și, cu fața 
îndreptată spre soarele care tocmai apune, se învârte în 
loc în apa până aproape de gât. Copilul râde din nu știu 
ce motiv și dă să alerge spre ea. E puțin mai înalt decât 
femeia, dar mai fragil. Se îmbrățișează câteva secunde, ca 
mai apoi să dea din mâini, aruncând cu stropi de apă în 
jurul lor. Plaja liniștită e invadată de râsete de indian liber.

Timp: 2 August 2017 – Anotimpul II – Ora: 8 P.M. (ora 
Franței). Locație: pe o terasă din Monte Carlo. Companie: 
un chelner plictisit.

DOUĂ ȚĂRI ÎN DOUĂ ORE

Din tot ce am văzut, Nisa e cea mai frumoasă. E doar 
o părere personală, stăpânită de moment și de parfumul 
proaspăt al Franței. Că tot veni vorba de parfum. Azi am 
descoperit în Èze, un mic sătuc medieval din Franța, o fa-
brică ușchită pe parfumuri. Ne-am petrecut pe acolo o oră 
cu o româncă de-a noastră, care încerca (și nu prea) să ne 
vândă un set de parfumele. Până la urmă le-am cumpărat, 
că, deh, cum să nu avem o amintire din Franția. Monaco: 
o perlă rară. Îmbină modernul cu trecutul, marea cu mun-
tele, bogăția cu sărăcia. Trebuie să recunosc acum&aici că 
am avut, personal, o mare ezitare atunci când dimineața, 
la micul dejun, părinții m-au anunțat că mergem la Nisa. 
De felul meu sunt cam speriată de bombe (la propriu!), de 
camioane, arme... Înțelegi la ce mă refer. Și cum Nisa s-a 
cam aflat pe lista atât de cunoscutei grupări islamice, nu 
prea mă ținea inima să pun piciorul pe acolo. Dar surpriză. 
În Nisa m-am simțim mai în siguranță ca acasă. De la un 
capăt la altul, pe Promenade des Anglais erau postate ma-
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șini de poliție. Mai ceva ca la Casa Albă. Nu era însă doar 
siguranța oferită de poliție: totul în jur emana îmbătător 
eleganță și rafinament. Am plecat din Nisa cu o stare de 
bine de care prea rar am mai avut parte. Și acum simt cum 
plutesc pe norișorul meu de parfum franțuzesc. Iau o mică 
pauză din amintiri, căci tocmai mi-a sosit și Camembert-ul 
la cuptor. Mhhh... O minunăție! Jʼaime la France!

Timp: 3 August 2017 – Anotimpul II – Ora: 00 A.M. (Ora 
Italiei, în Genova). Locație: balconul camerei de la etajul 
șapte. Companie: cel puțin cinci vase de croazieră.

NA, CĂ EXISTĂ REFUGIAȚI

Azi am avut ocazia să intrăm într-un cartier de refugiați 
negri. Sub nicio formă nu sunt o persoană rasistă, că doar 
sunt româncă, dar șocul de a-i vedea în realitate e de ne-
imaginat. Hai să-ți explic. Cu GPS-ul sătul de noi, căutam 
Via Balbi. Dacă tot l-am folosit pe unde am vrut, s-a gândit 
să ne facă o festă așa ca în filmele SF cu roboții inteligenți 
care-și atacă pe neașteptate creatorii. Și uite-ne aterizați 
pe o străduță italiană îngustă, plină de negri cu ochi bul-
bucați plini de vinișoare roșii, care se uitau insistent la noi. 
Mama, văzând două negrese ca în Pe aripile vântului, a 
scos telefon să le facă o poză. Dar nu apucă să apese pe 
butonul de pornire, că un negru de vreo doi metri și ceva 
se repede spre noi și țipă mai ceva ca în The Conjuring 
II: „No photo! No photo!”. Am evacuat străduța cu viteza 
luminii x 3. În restul orașului, am dat din nou peste aceleași 
priviri mirate și cam acuzatoare. Umblau în găști, ca în fil-
me. Nu mă simțeam în Italia, ci în Caraibe, într-o comedie 
fără gust. Nu știu cum ne uitam noi la ei, dar cert e că și ei 
se holbau la noi. Și totul din cauza unei teorii descoperite 
mai încolo la un pahar de vin băut în port: italienii sunt 
mai închiși la culoare ca noi. Noi, toți șase niște brânzuci 
umblătoare, eram mai albi decât ei. Așa că pentru africanii 
noștri eram niște specimene la fel de rare ca ei pentru noi.

Timp: 5 August 2017 – Anotimpul II – Ora: 7 A.M. (Ora 
României). Locație: undeva pe lângă Satu Mare. Companie: 
părinții și mașina obosită.

Întoarcerea din paradis. E ora șapte dimineața. Mama 
doarme, tata e la a cincea cafea. Ne-am încăpățânat să 
ajungem dintr-un singur drum acasă și am mers toată 
noaptea. Mare greșeală. Prin păienjenișul care îmi acope-
rea ochii, am putut observa un lucru clar: când am intrat 
în România, pe două benzi, eram sigură că suntem pe o 
stradă lăturalnică, dintr-un sătuc, departe de autostradă. 
Daʼ de unde. Ăsta e drum european românesc get-beget. 
Casă, dulce casă!
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The fact that I was the only one, from the group of 
students boarding the plane for Jamaica, to celebra-
te Easter on that Sunday, made me think of what 

renders such a day a celebration; sometimes there is an 
entire ceremony built around it (when the location and 
familiar context allow it); at other times, it has to be only 
my mind and my collection of thoughts – a purely spiritual 
act with nothing else expressing itself out there.

Nevertheless, I boarded the plane with excitement and 
ready to make the most of my unusual Easter holiday. My 
trip to Jamaica was the main component of a mandatory 
field course taken as part of my university degree. Its aims 
were the study of the coral reefs surrounding the northern 
coast of Jamaica and the assessment of the effects which 
local geology and industrial processes, combined with the 
particularities of water flow in the area, have on the gene-
ral state of these reefs. I therefore perceived the country 
from a double perspective: as a future scientist, examining 
the state of the environment, and as a tourist, as the loca-
tion perfectly ticks, for me, the “exotic” box.

The crystal-clear, turquoise waters of Discovery Bay 
were the main setting of our first week in Jamaica. As 
a child, I was fascinated by images from encyclopedias, 
depicting the subaquatic richness of coral reefs, with their 
incredibly varied and colourful species of corals, fish and 
so many other marine organisms thriving as part of the 
ecosystem. In Jamaica, I have snorkeled for the first time 

with the hope of discovering a similar picture. What I have 
seen, however, bears the fingerprints of so many disasters 
affecting the reefs since the 1960s, all theory which I have 
read about in preparation for the trip, but which struck me 
as real when I arrived there. Hurricanes, mass mortality of 
sea urchins, overfishing, coral disease, bleaching, tourism 
development, all contributed to a decline closely monito-
red, and sadly, still not reversed. Thus, the main area be-
hind the reef crest is covered in seagrass, algae and brown 
corals, with very sparse fish specimens. Approaching the 
reef crest, the picture became more similar to what I saw in 
encyclopedias. I felt that swimming above those underwa-
ter massive, colourful coral colonies made me the discove-
rer of a wonderful type of Atlantis, one for whose creation 
humans bear no merits. It also made me think what an 
amazing habitat it would be, was it not so unfortunately 
affected over the decades by so many factors. Whenever 
I had a free hour, I put on my snorkeling gear and went 
swimming. It filled me with calm, undulating my way 
through the corals while swimming next to a bank of fish, 
acting like an unwanted visitor – as they all swam away 
from me – spying on their alien way of living. It filled me 
with fascination for these intricate forms of life so much 
older than our species, silently rising up their monuments 
under the waves, as we rose ours on land.

The underwater scenery, the enticing blue, warm ocean 
and the beaches and resorts I saw as we moved along the 
shore to another location, at the end of the first week, are 

Iulia-Mădălina Ștreangă

It is a weird feeling to spend Easter seated for ten hours on a plane travelling from 
one side of the Atlantic to the other. With no traditional food, no specific greetings and 
no family members next to me, this Easter made me realise how strongly I relate my 

cultural and religious identity to the city where I was born.

Beyond the 

Caribbean
crystal waters
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the ideal combination for a perfect postcard picture. They 
are also, I presume, the definition of the Caribbean for 
many tourists playing such an important role in Jamaica’s 
economy. The reality of their inland settlements, however, 
hit me, by comparison, in a way I would not have expected. 

The journey by minibus, from our relatively isolated 
location (close to Runaway Bay) to two of the main towns 
in the region (Brown’s Town and Ocho Rios) was an adven-
ture on its own. The fact that the minibus has 16 seats, let’s 
say, does not mean that the drivers can’t take up to 8-10 
more people on board. The speed at which it travels is, 
sensibly speaking, at least dangerous, given the complete 
lack of road signs and the great abundance of curves. 
Reaching our destination safely was the only thing I could 
think of when I was on the bus; having to go through the 
experience again was all I was thinking of when preparing 
to take…a quarter of a seat on the minibus, for my journey 
back to the hotel.

Once in the actual towns though, I was taken aback 
by the absolute poorness of the places, the state of the 
buildings, the dirtiness of some streets, the dominance of 
a very minimalistic lifestyle and the attitude of men. Very 
simple dwellings, badly asphalted roads, no monuments; 
ridiculously sad signs on almost half-demolished buildin-
gs indicating, for instance, a “mall”. It made me think of 
how dramatically different such definitions are depending 
on the location where I find myself. The state of the towns 
surprised me a lot, because while on the bus, I saw ele-
gant, beautifully coloured, rectangular two-store houses 
with miniature colonnades isolated among large patches 
of forest between localities, and I expected to see a lot 
more of them in the towns. Except for markets though, I 
could not set my eyes on anything worth taking a picture 
of. It made me quite nostalgic, for I was thinking about the 
immense discrepancy between nations which have owned 
empires and drew their wealth from mines and plantations 
worked by slaves, and nations which were part of those 
empires. First conquered by Spanish in the 16th century, 
then by English in the 17th century, Jamaica bears the mar-
ks of its history as a territory of sugar plantations, worked 
by slaves until 1838. Its current state made me aware of 
how far our society is from ensuring equality of opportu-
nity. It also made me think of Jamaica in terms of a world 
so different from the one I am used to, further separated 
into two other universes: that of the tourist resorts, and 
that of the actual communities.

In Ocho Rios, we were so assaulted by taxi drivers and 
so disappointed at the surrounding scenery, that we left 
the place in half an hour. The extremely harassing attitude 
of the taxi drivers (similar to that of the minibus owners 

trying to cram as many people as possible in their vehi-
cles) is potentially explained by the general poorness of 
the nation, making so many people desperate for obtai-
ning money no matter what. It is, however, only part of 
the problem. As a white woman walking on the streets 
of Jamaican communities, I have never before felt that I 
am perceived in such a sexualized way. It was extremely 
uncomfortable for me to see that, regardless of the pla-
ce where I was, men were staring without the vaguest 
subtlety, addressing me remarks that I had no intention of 
understanding. Every man I passed by.

At the beginning of our second week in Jamaica, we 
travelled a lot inland, to sample various rivers in order to 
assess the influence of geology and anthropogenic activi-
ties on the water chemistry. These rivers ultimately enter 
Discovery Bay as underground vents and thus impact the 
coral reefs. In Cockpit Country, a central region dominated 
by limestone, I hiked along a forest trail used by the British 
army when fighting escaped slaves, then I swam in a “blue 
hole”, an oasis surrounded by steep forested cliffs, where 
cold groundwater comes to the surface. The simplicity of 
localities and resources gives ample opportunity for the 
visitor to admire the beauty of the nature. The landsca-
pe, though, is not varied, as the majority of the island is 
covered in lush vegetation, with tall palm trees, banana 
trees and other tropical species. We also visited the 
Ewarton bauxite mining facility – a huge spot of orange 
in a landscape otherwise dominated by the green of the 
vegetation and the blue of the Caribbean Sea. It was an 
enlightening experience to take a glimpse at the front end 
of a production line, rather than just at the end products. I 
would describe it as mostly a blooded landscape, covered 
in rusty dust, dominated by huge craters tearing the crust, 
with trailers digging their jaws into the earth and dischar-
ging their loadings into trunks.

Jamaica is, for me, a cocktail of contradictory flavours, 
some of which are soothing and calming, others which 
scandalize me, yet others which trigger a process of 
self-questioning personal values and lifestyle, everything 
spiced with an almost unintelligible accent and with rhyth-
mic, but quite aggressive, often too loud and tiring music 
beats. Superimposed on this variety of perceptions, there 
is the vivid reality of the degraded coral ecosystems, which 
continue to be impacted by nutrient-rich freshwater dis-
charges (supporting algal growth and thus inhibiting coral 
regrowth), overfishing and tourism. A sip of this cocktail 
was eye-opening for me from both a personal and a pro-
fessional point of view. It tasted of a foreign culture, of a 
superb sea and of a sad scientific story, and it was another 
unique page attached to the diary of my rich student life.

foto: Iulia Ștreangă

Iulia Ștreangă  
a absolvit Colegiul 
Național Iași în 
2015, ca șefă 
de promoție. A 
fost olimpică la 
limba română, 
chimie și științe și 
în prezent studiază 
Environmental 
Geoscience la 
University of 
Edinburgh, în 
anul III.

91



Spectacole teatrale ieșene

Între plus 
și minus 

stagiunea 2017 - 2018

ASTĂ SEARĂ SE IMPROVIZEAZĂ 

REGIA OVIDIU LAZĂR

A monta Astă seară se improvizează (mai 
mult poate decât Șase personaje sau Henric al 
IV-lea) înseamnă a vorbi despre artă și viață, 
despre forma în afara căreia existența nu poate 
dobândi ființă și despre devenire, despre supra-
punerile și distanțările pe care le implică orice 
naștere vie, adevărată: lumea ta și lumea celui-
lalt; interioritatea, căderile, nefericirile personale 
și trăirile unui Celălalt care cere imperios să se 
nască, să ființeze, desființându-te, mutilându-te, 
modelându-te. Unde se termină sinele și unde 
începe personajul pentru un actor? Cât este 
personajul doar personaj și cât a devenit omul 
viu ce îl aduce pe scenă? Ce e al unuia și ce al 
celuilalt? 

Dragoș Pătrașcu

Nicoleta Munteanu

A R T E S



MOARTEA UNUI ARTIST

REGIA: IRINA POPESCU BOIERIU; 
SCENOGRAFIA: RODICA ARGHIR.

Moartea unui artist, așa cum a fost ea pusă în scenă 
la Sala Studio din Iași, e o lecție. O lecție despre cum 
poți readuce în conștiința postmodernității plictisite, 
contorsionate, avide de nou, cinice și autofage teatrul 
clasic. Și o lecție regizorală despre cum poți, cu mijloace 
minimale, să regândești și să potențezi semnificațiile 
unui text.

Maniera în care substratul cehovian al piesei e ra-
portat la o viziune mai degrabă blagiană și, mai adânc, 
goetheană a subconștientului creator, a pulsiunilor me-
tafizice, a întunericului și a luminii, a binelui și a răului, 
a încercării de a ajunge către Lume, trăind în sfâșierea 
dată de apropierea misterului ultim pe care îl presupun 
acestea coexistă cu liniștea pe care doar asumarea 
frustă, lucidă a omului simplu o presupune (viziunea 
populară asupra trecerii e transpusă în tonalități de 
bocet și cântec de leagăn, dar rămâne esențialmente 
senină). A fi la mijloc între abisalul cehovian și cel go-
ethean, a reuni sensibilitatea răsăriteană cu umbrele 
occidentului e ceea ce a reușit în configurarea perso-
najelor și a relațiilor dintre ele Irina Popescu Boieru. Și 
a recupera, odată cu aceste două mari direcții de a fi în 
lume, ceva din universul dramei de idei autohtone (de 
la Sebastian la Camil Petrescu fără a anula amprenta lui 
Horia Lovinescu).

Manole e bietul om care încă respiră între două lumi 
interioare: spaima în fața bătrâneții, confruntarea cu 
semnele morții și viața pe care și-a construit-o în inte-
riorul pasiunii pentru care a ars: frumosul modelat în 
artă. Întoarcerea acasă e una a multiplelor confruntării 
și asumări a ceea ce este pentru sine și pentru ceilalți. 
Emil Coșeru e un Manole care trăiește drama și povara 
genialității, dar a cărui liniște e fisurată tot mai mult de 
conștiința efemerității, de tentația de a întârzia și de a se 
bucura de clipă. Confruntarea sa nu e în primul rând cu 
ceilalți, ci cu sine și adevărul uman pe care l-a slujit ca 

Ovidiu Lazăr a câștigat pariul piran-
dellian. Astă seară se improvizează e 
un spectacol solid, minuțios construit, 
un spectacol care mizează pe stare, pe 
translările lente, aproape poetice dintre 
scene, dintre lumea spectacolului care se 
naște și cea care se cere născută, dintre 
realitatea relațiilor celor ce participă la 
moșirea noii vieți (cu orgoliile, nemulțu-
mirile, viziunea proprie) și viața care se 
cere trăită. 

Minimalizând dinamica și dilatând 
scenele, câștigă adâncimea. A problema-
tiza fără a da impresia că o faci, a reveni 
punctând, subliniind, a te juca subtil cu 
așteptarea, în asta a constat libertatea lui 
Ovidiu Lazăr. Plus tușa pe care o imprimă 
scenografiei. Vizualul, fără a fi privilegiat, 
e profund percutant. Semn care susține 
sensul. Magie vizual-auditivă, căci spec-
tacolul își datorează efectele și forța de 
seducție, viața, tocmai acestor semne 
care nu sunt niciodată univoce. 

Singurătatea și goliciunea fiecărei 
persoane (problema fundamentală a 
scriiturii pirandelliene) se accentuează și 
se împlinește în dialogul pe care îl pro-
pune regizorul în acest spectacol. Pentru 
că spectatorul asistă la golul și la căutările 
celor de pe scenă (regizor, actori, mași-
niști), la golul și la căutările personajelor 
cărora ei le dau viață, la confruntarea din-
tre viață și artă, adevăr și iluzie, mișcare 
interioară și mască. Fiecare persoană (și 
fiecare persoană-personaj) își oglindește 
astfel propria singurătate și goliciune, 
propria zbatere și e obligată să accepte 
existența miracolului: a asistat la o naș-
tere. Și cine poate să știe dacă nu cumva 
nașterea e pe jumătate improvizată?
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artist, cu ispita fericirii și dezamăgirea ineren-
tă. E nevoie să fii acolo, să vezi firele care se 
țes între și înăuntrul acestor personaje pentru 
a putea să simți fiorul pe care îl respiră și îl 
implică transpunerea Irinei Popescu Boieru și 
aerul de viață reală pe care jocul actorilor îl 
imprimă dramei. Oameni față în față cu alți 
oameni – pe scena teatrului și pe cea a vieții. 
E tot ceea ce poți dori de la un spectacol.

PIELE ȘI CER

DE DIMITRÉ DINEV, REGIE RADU 
GHILAȘ, 

Locum theatri / locum vitae: spațiul scenic 
reface imaginea frontului - sârmă ghimpată, 
baricade din saci, o caschetă, mai multe; spa-
țiu al ororii, al golului. O tăcere care vorbește 
despre dezastru într-o aglomerare de obiecte 
disparate. Aceasta este realitatea ce va rămâ-
ne constant întipărită pe retina spectatorului. 
Restul: o întâlnire, o întretăiere de destine, o 
ciocnire, o speranță, o disperare, o moarte. 
Moartea. Piele și cer sau cerul mutilat, trans-
format în celule, păstrând o imagine în spa-
tele căreia nu mai e nimic. Sau: Love + Faith 
+ Hope + God. Sau: fâșii de poveste despre 
Love în viața de zi cu zi și Love în răgazul din-
tre două atacuri, despre Hope și neputința de 
a crede, dar și despre nevoia de a spera într-o 
viață în care râsul să fie eliberat de tristețe 
și cinism. Despre triumful vieții, chiar dacă e 
o viață în care Hope rămâne doar un cuvânt 
scrijelit pe piele. Despre Faith, atunci când 
fețele morților nu mai spun nimănui absolut 
nimic, despre Faith atunci când omul nu mai 
are nicio putere, nici măcar aceea de a-și 
tatua paradisul cu ceva mai multă fantezie. 

Piele și cer, transpus regizoral pentru a 
doua oară în România - de data aceasta de 
Radu Ghilaș - e un spectacol document care 
merită văzut. Forța lui vine în primul rând din 
drama pe care o scoate la suprafață și care 
pune în umbră fundalul – de altfel conven-
țional. Meritul lui Radu Ghilaș e, în primul 

rând, acela al curajului de a aduce în 
lumină un text deloc facil prin pliurile 
pe care le presupune, prin tranzițiile 
dintre brutalitate și umanitate. E un 
spectacol de stare, nu de imagine, nu 
de mișcare scenică.

Și cum moartea nu e cea mai mare 
pierdere, cea mai mare pierdere este 
ceea ce moare în om în timpul vieții, 
imaginea pe care o voi asocia specta-
colului nu este cea din final (înălțarea 
spre cer a unor trupuri-suflete deca-
pitate – poate prea edulcorantă), ci 
pe aceea a șarpelui viu din interiorul 
Soldatului-om – mișcare convulsivă a 
cerului căzut.

MAȘINA SE OPREȘTE 
(MAȘINA APOCALIPSEI)

REGIE TILMAN HECKER

Gândit și conceput ca un specta-
col-lectură, ce are la bază fragmente 
din trei opere al căror mesaj este 
regândit din perspectiva unui basm 
al ființei căzute, în care plot-ul aproa-
pe se pierde sufocat de elementele 
colaterale acestuia, Mașina se oprește 
(Mașina Apocalipsei) este o reprezen-
tație destul de bizară. 

Hibriditatea face parte din intenția 
de a revitaliza modul de producție și 
practicile artistice din teatrul contem-
poran – cum aflăm din prezentarea 
făcută spectacolului, dar spectacolul 
în sine nu reușește să creeze cu ade-
vărat o stare de tensiune interioară. În 
miezul lui se află o digresiune (amplă 
și uneori redundantă) despre relația 
vechiului om cu universul (directă, 
profund modelatoare, generatoare 
de emoții și conștiință) pusă față în 
față cu ruptura provocată de Logos 
(creștinism, printre altele!), dorința 
omului de a-și confirma individua-
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litatea și, în fine, Mașina (sau mașinăria, 
noul Zeu al lumii moderne). Se avansea-
ză printre concepte, se generează fraze 
înalte al căror rol profetic e superfluu, 
se pledează pentru găsirea unei căi pe 
cont propriu și pentru revenirea la sensul 
major a ceea ce e ființa. Dublarea de 
inserțiile lirico-filosofice în registru înalt, 
prețiozitatea tonalităților, sublinierea 
tezei fac ca totul să dobândească un 
caracter didactic și tocmai conștiința 
spectatorului să se retragă, asaltată de 
mesaj. Se creează un straniu amestec de 
abscons și explicit. 

Dacă îți place postura discipolului 
nesocratic, e un experiment interesant. 
Dar dacă ai alergie la magister dixit, poți 
căuta pe cont propriu lumina.

GUNOIERUL

DE MIMI BRĂNESCU, REGIE 
COLECTIVĂ

O comedie dulce-amară, spumoasă, 
care vorbește despre manipulare, traume 
și credulitate, într-o manieră accesibilă, 
fără subtilități, jucându-se cu așteptările 
spectatorului și cu schimbarea raportu-
rilor dintre personaje. Situația e simplă: 
un bărbat înșelat care nu are puterea de 
a-și ucide rivalul și găsește un soț credul, 
ușor de convins că e încornoratul stupid 
și dornic să-și apere onoarea de familist, 
care o va face în locul lui. Interesantă este 
premisa de la care pornește totul: gunoiul 
este o imagine a vieții pe care o ducem, 
o reflectare a noastră, dezvăluie tot ceea 
ce facem și suntem: gunoiul spune tot, e 
cartea de identitate a fiecăruia, dar restul 
este previzibil. Spectacolul este pentru 
cei care vor să pară cool frecventând tea-
trul, dar nu au nevoie de provocări: totul 
este la vedere.  

Dragoș Pătrașcu



După ce cortina a căzut peste piesa lui Dimitre Dinev, 
acesta este ultimul gând și păstrezi mult timp după 
suflarea sfârșită a soldatului și a femeii, renăscuți și 

mult mai zâmbitori între timp, în chipurile lui Ionuț Cornilă 
și a Petronelei Grigorescu. 

Zvâcnirea actorilor sălășluiește undeva între măiestria 
scriiturii și tăcerea-prolog care anticipează, ca și cum deja 
ar reconstitui într-o amintire, interogația ironică, supără-
toare și aproape apăsătoare prin adâncimile sensurilor pe 
care le propune, a soldatului: Știi cumva, așa din întâmplare, 
cât e ceasul? Am putea spune că din întâmplare, dintr-un 
alt fel de întâmplare, s-a ivit războiul. Odată cu el, femeia 
aceasta vulgară, băiețoasă, în care pâlpâie lumini, pradă 
trupurile soldaților morți și în ea clocotesc visuri, mânii, 
ambiții și spaime care nu vor reuși să ființeze decât uci-
gând, pe sine și pe celălalt. De aceea, ea este Moartea și 
ea este Păcatul. Înconjurată de umbre sobre și urletele 
sfâșietoare, dezumanizate, ale soldatului, femeia aceasta 
își întrerupe ofuscat hoția din cauza apariției bărbatului, 
luptător în război, care nu ucide femei din principiu, dar pe 
care noua prezență îl debusolează și îl provoacă la recu-
perarea vieții trecute prin amintire străfulgerată - ca într-o 
anamneză greoaie și asistată. În schimb, pentru a-și salva 
pielea, femeia trebuie să îi curețe celuilalt spatele de sânge 
și să-i coase rana. Soldatul acesta însă este o metempsi-
hoză-imagine, un album de sentimente, stări și angoase 

substanțiale care frământă lumea de la începuturile ei și 
vor merge toate, mână în mână, până la insula-paradis sau 
până la piatra de mormânt a lui Volodia, tatuate pe spatele 
bărbatului. Numai că reîncarnarea, re-trăirea soldatului se 
va petrece mult după ce Moartea se va ridica, triumfător 
și glacial, de pe mina pe care, iubindu-și suferințele și în-
țelegându-le împreună, ar fi trebuit să moară el și ea. Acul 
din mâna femeii, care îi lipește carnea despicată soldatului, 
parcurge calea șarpelui tatuat, mai întâi cu frica și reține-
rea celei pentru care războiul era claustrat în buzunarele 
și boccelele morților de pe câmpul de luptă, oameni fără 
glas, fără strigăt, care nu o opreau, nu o întrebau dacă, 
din întâmplare, știe cât e ceasul, nu o somau și nu îi pro-
blematizau existența mizeră. Iată că acum însă, Moartea și 
Păcatul se ivesc erodând interiorul. 

IADUL E PESTE TOT, FETIȚO, ÎNȚELEGI? 
UNEORI TE ARDE PE DINĂUNTRU, ALTE-
ORI PE DINAFARĂ. 

Tensiunea escaladează și nicio pârghie pe care vreunul 
dintre cei doi ar putea-o zbughi speriat, confuz și mult 
mai însingurat nu se ivește. Confruntările acestea se pot 
petrece, ca în Cosmetica dușmanului de Amelie Nothomb, 
pe un aeroport, în văzul indiferent și orb al oamenilor, al 
restului oamenilor, sau el poate avea loc printre capete 
de morți, gloanțe și rămășițe ale unei vieți imaginare în 

Între piele și cer
Dureri fantomatice 

Ioana Tătărușanu

În afara sfârșelilor bolnăvicioase, a armelor și a sângelui, a morţilor 
vandalizaţi și a suferinţelor devastatoare, după război rămâne 

omul, cu vulnerabilitatea, suferinţa și efortul trăirii lui. Niciun câmp 
de luptă și nicio bătălie nu vor suplini sau nu vor putea anihila, în 

încercări neînfrânte, războiul pe care fiecare dintre noi îl duce cu el 
însuși.
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care Love, Hope și Faith sunt din nou oameni și ei nu fug, 
nu părăsesc, nu ucid și nici nu stârnesc războaie. Când 
își conștientizează captivitatea mutuală, de o intensitate 
psihologică la nivelul căreia orice cuvânt s-ar putea prăvăli 
veșnic peste celălalt, soldatul îi aruncă femeii arma sa și îi 
strigă într-o mânie exasperată, învălmășită și într-o încăie-
rare de gânduri refulate: Ești mai bună acum? Puterea stă 
în altă parte. (...) La mine nu se aprinde nicio lumină. Însă 
pentru ca focul să existe, e necesară uneori doar prinderea 
scânteii și în găsirea ei nu e implicată decât o aplecare 
mai atentă, mai conștientă de sine și de căile labirintice, 
șerpuitoare ale speranței de a înțelege cum să fim din nou 
oameni, în bucuria și tragicul acestui fapt. 

AM VĂZUT MULȚI MORȚI, FEȚELE LOR 
NU SPUN NIMIC. ÎMI PASĂ NUMAI DE 
MAMELE, SURORILE ȘI SOȚIILE VOASTRE. 
LE-AȚI VĂZUT LACRIMILE? ÎNCEARCĂ TU 
SĂ LE NUMERI. 

Capacitatea de empatie se realizează, aparent, doar 
cu partea feminină, pasiv implicată în război, însă ceea 
ce se face uitat în gândul femeii este faptul că, la fel ca 
în romanul Piei Degermark și în versetul din Talmud, 
Dumnezeu numără lacrimile femeilor. Inumanitatea șireată 
a hoaței de astăzi pătrunde cu un ecou larg, înapoi, spre 
momentul morții mamei, când în cameră eram numai eu, 
sicriul, tata, 2 pahare și o roșie despre care ni se mărtu-
risește că e cea mai roșie roșie văzută vreodată. Trăirea 
aproape viscerală a amintirilor nu se desprinde însă cu 
totul de morbidul realității și de acuitatea sentimentului 
incert al trăirii prezente unde, alături de sânge, șiroiesc 
posibilitățile. Pe câmpul de luptă uniformizarea suferinței 
pare să cuprindă corolar toate senzațiile care ajung la om 
și de aceea totul are același gust (Da, sărat), același sunet 
mitraliat și același miros mecanizat, metalizat, de armă. 
Cu toate acestea, femeia crede că Morții sunt cei mai buni 
oameni, pentru că reînvie în scop subzistent odată cu ea, 
îi cuprind și îi macină felul de a trăi, însă fără sonorități 
frapante, convulsii ale sufletului, ale trupului sau ale minții. 
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Existența cărnii lor, în lipsa cuvântului și a forței sale, 
este de ajuns pentru a configura o lume care este crea-
tă și găzduiește proiecții. Reprezentările individuale ale 
morților sunt simetrice, asemănătoare cu cele tatuate 
pe spatele soldatului: Love, Hope și Faith, fiecare cu 
povestea și visul său latent, împrumutate și acumulate 
în persoana bărbatului. Despre Love soldatul spune că 
era o leoaică, iar reacțiile sale disperate de dorul neîn-
tâlnirii și al recuperării unui trecut care a cizelat calea 
către prezent sunt întrucâtva asemănătoare cu cele ale 
îndrăgostitului lui Nichita Stănescu. La doleanța curi-
oasă a femeii, Imaginează-ți că eu aș fi Love, bărbatul 
ar fi putut să o construiască, să o reconstituie sau să o 
proiecteze, pentru că atât Love, cât și femeia nou ivită, 
și-au produs întâlnirea cu soldatul printr-un fel distinct 
de sărire. La fel cum, macabru senzual și violent, femeia 
mărturisește că imagini și cuvinte nu a gustat niciodată, 
soldatul se arată a fi străin față de complementaritatea 
și apropierea dintre înăuntru și în afară, dintre spirit și 
corp, iar înstrăinarea sa este atât de profundă, încât 
atinge apoteotic stadiul în care carnalitatea nu este 
doar demistificată, brută, frustă, ci ea devine purtă-
toarea tuturor resorturilor și a surselor de spiritualitate 
care ar aparține, în mod firesc, sufletului: Nu e nimic în 
noi, nimic care te poate face fericit. Ce nu atinge pielea 
nu atinge nici inima. Nu e nimic în noi, afară găsești tot. 
Ar fi părut probabil mai pertinentă aici replica camilpe-
tresciană din Ultima noapte de dragoste, întâia noapte 
de război: Nu mai e nimic omenesc în noi, rostită de 
Gheorghidiu, însă aici există întrezărirea: Te-am gustat, 
ești doar un om. Solidaritatea celor doi în mizerie, 
decădere și rău își are apogeul în uciderea spontană, 
aproape dostoievskiană, a soldatului tânăr. Forțele 
psihice se coalizează și se ridică deasupra celuilalt cu 
atât mai furtunos, cu cât din durerile lor începe deja să 
răsară dragostea. Gustul cărnii și al iubirii atârnă deja 
covârșitor, ca o vină, pentru că posibilitatea revenirii 
la umanitate a încolțit sub forma unui sentiment cu 
greu descifrabil. Acum nu mai apare nimeni, derutat, 
mânios și speriat de apropierea morții, să întrebe cât e 
ceasul. Prăbușirea pe mină este momentul în care cei 
doi își recunosc faptul că moartea nu e cea mai mare 
pierdere. Cea mai mare pierdere e ce moare în om în 
timpul vieții. De asemenea, este fracțiunea de timp 
în care sinceritatea îndrăgostirii se dezgolește. Însă 
Moartea și Viața nu se pot iubi omenește, la fel cum 
nici Păcatul nu poate înțelege tot ce e în afara lui. 

NU AI CUMVA DOI ÎNGERI PE UNDEVA 
PE-AICI? ȘI CE MAI AȘTEPȚI? FĂ-I SĂ 
DEA DIN ARIPI.

Zborul care anticipează căderea este probabil cel mai 
lin, mai fericit și mai neștiutor de sine zbor, la sfârșitul că-
ruia cineva decade și altcineva se ridică. Moartea, în acest 
caz, își poartă victoria, iar hlamida neagră a femeii care se 
ridică și pleacă, într-o lumină obscură, de înmormântare 
toamna, descrie un parcurs deja ascensional către public 
și, când pe chipurile actorilor zâmbetele sunt din nou 
umane și firești, mai aproape de piele și mai departe de 
cer, îmi închid ochii o fracțiune de secundă și preiau, la 
rându-mi, același surâs. 
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De 10 ani, echipa de la ALECART lucrează cu entuzi-
asm la realizarea unor coperte sugestive, vii, atrac-
tive. Art Director, profesioniști cu adevărat: Virgil 

Horghidan & Tudor Berbinschi. Colaboratori de marcă: 
Izabela Pavel, Alexandra Baban, Dragoș Pătrașcu, Ioniță 
Benea. Copertele ALECART uimesc prin simbolistică, prin 
cromatică, prin armonia imagine-text. Diversitatea e un alt 
atu important: grafică, desen, fotografie. ALECART denotă 
un aer vibrant, o imagine recunoscută, vizibilă de fiecare 
dată încă de pe copertă: Am spus-o în repetate rânduri, 
ALECART e cel mai bun produs cultural tânăr și hip de pe 
catwalk-ul revistelor. Dacă ar fi să defileze pe un podium de 
haute couture cultural, ar fi piesă de rezistență a colecției și 
clar cea mai bine îmbrăcată, pentru că toate, dar absolut 
toate numerele ALECART au o coperta fantastică! S-au 
prins de asta și oamenii mari, unii le zic adulți, alții le zic 
scriitori, care tot scriu în ALECART. (Roxana Dumitrache)

#1 (GRAFICĂ: IONIȚĂ BENEA)

Primul număr, prima copertă atent lucrată. Pe fundal 
alb, imaginea în roșu, stilizată a unei cărți, cu paginile 
deschise. În interior, două personaje feminine, nuduri, în 
poziții relaxate. Par să fie la mare: în imagine, un soare 
stilizat și niște valuri. Cele două trupuri sunt decupate 
dintr-un cadru în negru. 

#2 (PICTURĂ: TUDOR PĂTRAȘCU)

Ne place să privim culorile, iar ele să fie diferite. Să în-
cânte ochii. O copertă atractivă: forme fel de fel, multiplu 
colorate, pe un fundal înnegrit. Seamănă cu o constelație, 
cu stele în diferite etape ale evoluției lor, dar și cu un joc 
minunat de artificii. Sau flori pe câmp.

#3 (PICTURĂ: I. VÂNĂU, POARTA DIVINĂ)

Ne întrebăm cum intrăm în Împărăția Cerului, cum arată 
“poarta divină”. Pictura de pe copertă ne oferă un răspuns 
multisegmentat. Această intrare mult-dorită e diferită 
formal & cromatic de la individ la individ. Fie seamănă 
cu uriașele porți terestre, fie aduc, prin formele stranii, cu 
ușile complicate ale navelor extraterestre.

#4 (GRAFICĂ: DRAGOȘ PĂTRAȘCU)

O copertă (aș zice) pentru intelectuali. Mai ales pentru 
cei care au cunoștințe despre pictură, despre manifestările 
moderne ale picturii. Imaginea e complicată, semănând 
(ca și coperta anterioară) cu interiorul unei nave cosmice, 
dar și miracolul vieții intrauterine. Griul se asociază cu 
tente albastrul-verzui, lăsând loc unor explozii de lumină.

#5 (FOTO: BOGDAN ONOFREI)

Ce-și doresc femeile? Își doresc naturalețe, distincție & 
discreție: își doresc eleganță. Femeia (element de artă) se 
regăsește în una din coperțile mele preferate. Ea adoptă 
un stil vestimentar clasic. Inspiră mister, senzualitate și ra-
finament. Uimește privirea prin contrastul bicrom alb-ne-
gru. Modernism și simplitate, calea spre frumos. Și bine. 

#6 (GRAFICĂ: TUDOR GIURGICĂ-TIRON & 
VIRGIL HORGHIDAN)

Natura ne aseamănă, educația ne deosebește. Tehnica 
graficii simple. Egalitatea din start. Urmează înzestrarea 
omului cu rațiune, intuiție și sensibilitate. Conceptul de 
educație este redat prin prezența ploii, ca element sim-
bolistic: fertilitateatea minții. Pasărea poate alege, așază 
evoluția sub semnul imprevizibilului. Viața este o continuă 
luptă spre cunoaștere, spre înflorire.

#7 (FOTO: MĂDĂLINA TODERAȘCU)

Boala gândurilor împrăștiate - povești la feminin. 
Fotografia e prelucrată într-o manieră sensibilă. Transmite 
prin mimică intense trăiri afective. Lumina se distinge și 
sugerează iluminare, ordonare a haosului prin vibrație. 
Lumina, mijloc de descifrare a misterului ascuns de umbră. 
Nuanțele de albastru, oranj și galben captează atenția 
privitorului prin complementaritate.

#8 (FOTO: VIRGIL HORGHIDAN)

Poetul & poezia lui. Sau omul original & ordinar. 
Originalul duce imaginația la extrem, devine Creator. În 
fotografie, nebunia coloristică edificatoare. Individul obiș-
nuit are o ținută clasică, simplă, de birou. Roșul – culoare 

#10ANI #20COPERTE
Imaginea ALECART

Denisa Ștefania Popa & Ioana Leampăr
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de accent, așezată central de ilustrator pentru a capta in-
voluntar & spontan interesul privitorului. Roșul marchează 
funcția afectivă.

#9 (GRAFICĂ: IZABELA PAVEL)

Punctul și linia stăpânesc desenul, jucându-se cu for-
mele. Intensități ale hașurii creionului alese conștient de 
graficiană: o predispunere la melancolie. Siluete vagi pe 
fondul ocru. În urma lor, zone de lumină, umbre & pe-
numbre insipide. Ideea de socializare, marcată estetic în 
contrastul dintre esență și aparență. Suntem ce nu părem. 

#10 (FOTO: ALEXANDRA BABAN)

Arta fotografică nu are limite. Imaginația interpretării 
fotografiei nu are nici ea. Pe copertă este poetul, cu ochii 
închiși. Personajul masculin pare asediat de o multitudine 
de gânduri, nu tocmai sănătoase. Acestea sunt avioanele 
de hârtie, trăiri afective intense, în relația cu lumea pe care 
nu vrea să o vadă. 

#11 (FOTO: ALEXANDRA BABAN)

Relația text-imagine este edificatoare pentru spiritul 
FILT. Cărțile reprezintă festivalul: prin multitudine și va-
loare, dar prin formă: desenează contururi, unesc puncte, 
deschid orizonturi. Ce se întâmplă când cărțile sunt prea 
multe și timpul prea puțin? Când temelia de susținere a 
cititorului nu este chiar atât de solidă? Mergi la FILIT. 

#12 (DESEN: IZABELA PAVEL)

Desenul, minimalist, spune o poveste. Artistul își asumă 
ipostaza unui arhitect, clădind o lume nouă. Personajele 
se plimbă prin clădire, interacționează, creează relații. 
Arhitectura imaginii sugerează deopotrivă stabilitatea și 
grația în mișcări a personajelor. Graficul alb-negru mono-
polizează întreaga copertă, liniile subțiri sunt alternate de 
liniile groase. Sentimentele și trăirile personajelor. 

#13 (NOWAK852, SOLITUDE IS BLISS)

Coperta înfățișează un personaj feminin, situat central, 
cu scopul de a scoate în evidență labirintul artelor. Femeia 
este inspirație poetică (muză): mișcările sinuoase, pline 
de grație, redau apropierea, iubirea, analogia dintre arte. 
Arcadele gotice umplu golul interior, în ideea că o mare 
parte din ce ne reprezintă aparține de istorie. 

#14 (DRAGOȘ PĂTRAȘCU, SOARELE MÂNI-
EI, ACRILIC PE PÂNZĂ)

Furia e armă demonică: șarpele. Aceasta este o putere 
oarbă, dar invincibilă, cu scopuri teribile și țeluri mărețe. 
Culoare a extremelor, a sângelui și a focului. Una dintre 

cele mai puternice (precum personajul central) culori ale 
spectrului solar, impresionând prin pigmentul ei fierbinte, 
în contrast cu negrul. Rouge et noir. 

#15 (GRAFICĂ: IZABELA PAVEL, 
SPECTACOLUL CONTINUĂ)

Făcând un efort sisific, cititorul minimalizat de pe carte 
se străduiește să dea pagina. De la o pagina albă se trece 
la una încărcată, având dublu simbol: felul în care cititorul 
interpretează cartea. Paginile cărții sunt realizate în creion 
negru. Atingerile de roșu atrag atenția asupra personaje-
lor care capătă suflare.

#16 (NOWAK852, CURIOSITY'S BAPTISTE 
OF DESIRE)

Una dintre cele mai tulburătoare coperte, care ilustrează 
un copil în căutarea unui nou univers, creat chiar de mâna 
lui. Cu o nouă galaxie în față, posibilitățile din lumea reală 
pot fi depășite, iar regulile încălcate. Copilul este gata să se 
scufunde în apa intens colorată, cu un potențial galactic. 

#17 (FOTO: AEXANDRA BABAN, MADD)

Personajul feminin își face simțită prezența, într-o nouă 
ipostază de copertă: autodistrugerea. Societatea ne impu-
ne criterii după care să ne trăim viața, fiind reprezentată 
de fondul negru în care personajul cade în gol. Trupul 
senzual se consumă în abisul propriilor gânduri, până la 
final: căderea se oprește brusc, devine artă. 

#18 (GRAFICĂ: IONIȚĂ BENEA)

Cu o semnificație ambiguă, culoarea portocalie este 
vibrantă şi antrenantă sau calmă și așezată. Portocaliul 
polarizează opiniile si gusturile, este iubit sau, din contră, 
urât: exact ca oamenii. Grafica ne înfățișează un personaj 
cu dublă identitate, care poartă povara altor personaje. 
Viața ne obligă să-i purtăm cu noi pe ceilalți. 

#19 (GRAFICĂ: IZABELA PAVEL)

Lumea este formată din oameni diferiți: cei care își 
iau zborul și cei care rămân la sol. Puțini au curajul de a 
experimenta cu adevărat viața. Unii fac eforturi pentru a 
le crește aripi și sfârșesc prin a nu se mai ridica niciodată. 
Alții se folosesc de orice mijloc pentru a-și atinge scopul: 
sau de baloane.
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foto: Bogdan Pîrău

Era (cred) ultima zi de festival și încercam să supra-
punem imaginea actorilor ce trebuia să devenim în 
câteva ore peste cea a turiștilor din Gent sau, pro-

vocare și mai mare, peste cea a spectatorilor atenți din 
ultimele rânduri ale sălii teatrului Tinnenpot. Regia britani-
cilor, reinterpretarea lui Shakespeare în variantă rusească, 
mini musicalul adus la viață de unguri aduseseră pe acea 
scenă bucurie, culoare și precizie, dându-ne senzația că 
lipsește complet amatorismul, căci e vorba despre suflet și 
e vorba despre prezent, e vorba despre noi și e vorba despre 
oameni. (Ilinca Bălănescu, clasa a XI-a, mate-info) 

 Deși nu se promova sub nicio formă ideea de com-
petiție, o presiune am (re)simțit cu toții, pentru că lumea 
teatrului lua amploare sub ochii noștri, se adâncea și ne 
înfricoșa, eram puși față în față cu acest nemărginit și îl 
admiram, nu voiam să fim evaluați sub nivelul prestațiilor 
celorlalți. Această călătorie a avut un pretext: să ne prezen-
tăm piesa în fața a zeci de oameni și să nu ne facem de râs. 
Însă a însemnat mult mai mult. Mă bucur că am ajuns să 
cunosc mai bine colegii cu care am lucrat la o piesă minu-
nată mai bine de trei luni. (Alexandru Ionuț Sănduleanu, 
clasa a IX-a, științe)

Nimeni, dar absolut nimeni, nu recunoștea că are emo-
ții. Incredibil. Pe scenă am înțeles cu adevărat că nu le era 

frică de părerile publicului, nu se gândeau prea profund 
la momentul în care vor înfrunta necunoscutul, pentru că 
ei au realizat înaintea mea că nu trebuia să înfruntăm pe 
cineva sau ceva, ci doar propriile slăbiciuni și prejudecăți. 
Nu le era teamă în sensul că nu aveau trac, dar emoția... 
emoția înălțătoare, emoția cu gust de Kinder Felie de 
Lapte (știu ei de ce), emoția era acolo și vibra. A fost și 
atât. Mă face să fiu mândră, să explodez, neștiind ce este cu 
mine. Sau parcă știam. Numai că nu sunt cuvinte destule 
să exprim avalanșa de emoție care inunda întreaga sală. 
(Cristina Voinescu, clasa a IX-a, filologie)

Niciunul dintre noi nu-și propusese în mod direct să fie 
cel mai bun, perfecțiunea nu există, se construiește din pasi-
une, idee îmbrățișată de toți și toate! (Miruna Pricope, clasa 
a XI-a, filologie). Dar am impresionat. Până în acel punct în 
care actorii ce ne învățaseră pe noi cum să ne controlăm 
emoțiile lăsau impresia că nu și le mai puteau gestiona 
pe ale lor. Am privit, ca și cum ar fi fost pentru prima oară, 
toată piesa în picioare, cu respirația tăiată și cu lacrimi în 
ochi, bucurându-mă de energia elevilor mei, actorilor mei, 
care pe parcursul celor cincizeci de minute și-au amintit cu 
sfințenie toate indicațiile regizorului Cătălin Mândru. A fost 
un amestec de adevăr și magie, a fost un strigăt, a fost un 
cântec trist și frumos cântat în șoapte de Ilinca, iar în final, 
uniți, toată trupa a reluat melodia într-o singură voce... 

A(m) fost odată în Belgia
A fost odată

„Everyone had their own story to tell and the roller-
coaster of emotions left us shaking in our seats... and long 
afterwards!” (Atheneum Wispelberg, Gent, about our play) 

Mălina Turtureanu 
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„Run, run, lost boy, they say to me/"Away from all of reality” 
(Lotus Hăvârneanu)

Momentul nostru a fost alert și intensitatea fiecărei 
clipe nu m-a lăsat să întrerup o secundă contactul vizual 
cu ceilalți. Tic-Tac, Tic-Tac, Tic-Tac BOOM! Scena se sparge, 
mă fragmentez, mă diluez, mă regrupez. Cadrul următor. 
Lumină albastră. Scena ne absoarbe. Deci, îți place să ci-
tești? (Alex). Îmi place foarte mult și să joc teatru. Mă bucur 
că am simțit adrenalina în timp ce îmi spuneam replica și 
apoi am fost aplaudat și susținut de oameni pe care nici 
nu îi cunoșteam. Am ajuns să mă înțeleg mai bine și să-mi 
dau seama care îmi sunt limitele în ceea ce privește teatrul, 
pentru că am dat tot ce-a fost mai bun din mine și lucrul 
acesta s-a observat. (Alexandru Ionuț Sănduleanu, clasa a 
IX-a, științe) 

Când am fost prezentați pe scenă, nu am reținut decât 
they invite you to fly with them to Neverland. Aplauze. Și 
am zburat. Eram străină de spațiu, de atmosferă, mi-era 
teamă să nu devin străină și de propriul rol. Inadaptata 
care citește în club. Nu e o etichetă. M-aș numi mai sim-
plu: o prietenă. Prieteni ce se revoltă împotriva societății 
treptat, împreună și, la final, fiecare își asumă vinovăția, 
lașitatea, ipocrizia. Iar publicul înțelege astfel că în viața 
fiecărui om poate exista un (alt) Edi. O slăbiciune, o verigă 
lipsă, o pierdere a controlului în momentul nepotrivit, un 
meci de fotbal, un strigăt de ajutor... 

Realizăm că sunt pur și simplu momente când nu îți poți 
explica ceea ce simți nici în 1000 de cuvinte. Nu pot decât 
să spun că au fost cele mai frumoase clipe din viața mea 
de până acum, că vă mulțumesc tuturor! Orice altceva 
nu contează! (Eduard Cozma, clasa a VI-a) Mulțumim, 
Edi, pentru că ne-ai amintit ce înseamnă să fim copii și 
să zburăm. Și mulțumim pentru iertare îmi vine să spun, 
pentru că nu reușesc nici acum să mă desprind total de 
încărcătura rolului. 

Au fost odată gândurile lor transformate în artă... sunt 
ca picăturile de ploaie. Îmi par perfecte. Îmi place zâmbetul 
de pe fața ta plină de lacrimi. E un zâmbet sincer și frumos, 
pentru că încă mai ești vulnerabil. (Riana) Momentul lor a 
venit ca o reîntregire, o piesă din puzzle care a unit tragicul 
și comicul, completând frumos tabloul festivalului. (Lotus 
Hăvârneanu) Este înălțător să ai conștiința că atâția oa-
meni au rezonat cu ceea ce ai avut de spus. Și nu mă refer 
exclusiv la momentul de pe scenă, în care fiecare a strălucit 
sau a alergat în public și i-a spus unei persoane străine Te 
iubesc, ca și cum ar fi văzut în acea persoană chipul unei 
ființe dragi și ar fi vrut să-și ia rămas bun înainte ca avionul 
spre Țara de Nicăieri să se prăbușească. 
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Paranteză: Acum realizez că poate și aceas-

tă ruptură de scenă, această rătăcire printre 
spectatori, în beznă, a avut un impact puternic 
asupra lor. A fost ca și cum am fi împărtășit se-
cretul nostru cu ei. Pactul dintre noi era puter-
nic, nu mai contau repetițiile haotice, certurile, 
propunerile de ultimă oră pe care ne era frică 
să le încercăm. Ne impulsionase tocmai spiri-
tul de echipă, solidaritatea celorlalte trupe și, 
automat, ne comparam cu ele. Cred că abia în 
momentul în care am văzut-o pe Raluca plân-
gând, am avut conștiința a ceea ce am reușit 
și am explodat în râsete de fericire! Rolul meu 
în trupă a fost să coordonez sunetul, luminile și, 
când a fost nevoie, trupa de teatru în sine. La 
finalul piesei, mi-am dat seama că tot efortul și 
truda noastră au meritat cu adevărat, totul ieșise 
perfect. Emoție, râsete, amintiri, comunicare, mi-
mică, ARTSCENE ALL ENGLISH Drama Festival 
(Raluca Lupu, clasa a IX-a, filologie)

A fost odată un festival în care nimănui nu 
îi era frică să vorbească, în care nimănui nu îi 
era rușine să spună că nu a înțeles despre ce 
era piesa și să pună întrebări în forum-urile de 
după reprezentații. (Teodora Iftime, clasa a XI-a, 
filologie) La forum, stăteam toți într-un semi-
cerc strâmb. Aveam o stare ciudată, lăcrimam, 
eram răgușită și nu știam de ce. Le zâmbeam 
colegilor mei și ei îmi zâmbeam înapoi și eram 
cuprinși de frenezie, de un optimism inexplica-
bil. Conta clipa aceea, în care toți ne spuneau 
cât de mișcați au fost de mesaj, clipa aceea 
unică, memorabilă, inepuizabilă, desăvârșită. 
Puterea de atracție a unei „noi” lumi, fascinantă 
și hrănitoare a multor iluzii. Emoția a fost rapid 
suprimată de curajul impulsiv al atmosferei 
inedite. (Miruna Pricope, clasa a XI-a, filologie)

VISAM că vom reuși să transpunem prin 
fiecare parte a corpului, prin fiecare tonalitate, 
prin fiecare zâmbet, lacrimă sau tăcere... Visam 
că lumea ne va înțelege. Nu pe noi, povestea 
noastră. Nu m-am bucurat că s-a terminat 
piesa, ci că am reușit să fim transparenți în fața 
oamenilor, să fim adevărați pentru cei care ne 
privesc. Să fim vii și liberi! (Cristina Voinescu, 
clasa a IX-a, filologie)

Au fost odată și atelierele de actorie, core-
grafie, improvizație, jocuri teatrale, animate de 
actrița Etta Ermini cu trupa sa de teatru&dans 
din Marea Britanie (Lotus Hăvârneanu) Au fost 

odată afecte și efecte, drame și comedii. Acesta este timpul 
tău să încerci lucruri noi, să te prostești și să te pui în rolul 
unui actor! mi s-a spus, iar eu am luat totul ad literam. 

Festivalul Internațional „Artscene English” a presupus în 
primul rând dezinvoltură. Tineri care își permit să greșeas-
că, să învețe din aceste greșeli, să greșească din nou, să 
râdă, să experimenteze și să discute. Cum s-au înțeles re-
prezentanții a cinci țări cu valori și tradiții diferite? Simplu: 
prin emoție. Am văzut ruși, belgieni și englezi dansând 
Brașoveanca împreună cu românii, englezi cântând Ozon 
sau artiști din Rusia și Anglia îmbrățișându-se. M-am simțit 
mândră să fiu din România după ce piesa creată de noi a 
fost aplaudată cu lacrimi în ochi. (Ilinca Popa, clasa a XI-a, 
filologie) 

HAPPY-END

Am fost apreciați la unison și asta a reprezentat o creș-
tere a încrederii. Participând la workshop-urile organizate, 
ne-am dezvoltat anumite abilități teatrale și nu numai, iar 
faptul că am cunoscut oameni noi, din diverse țări, și am 
legat prietenii cu aceștia a fost cu adevărat magic. (Ioana 
Nădanie, clasa a XI-a, filologie)

 Aș putea spune că festivalul acesta a însemnat o gură 
de aer proaspăt de care cu toții am avut nevoie. A fost una 
dintre cele mai frumoase experiențe pe care le-am trăit. 
(Alexandru Ionuț Sănduleanu, clasa a IX-a, științe) 

Am petrecut un timp minunat în Belgia și cred cu tărie 
că este (și) datorită colegilor mei din trupa de teatru cărora 
le sunt profund îndatorată pentru entuziasmul excentric, 
râsetele gălăgioase și atitudinea puerilă. Nu aș fi fost la fel 
fără ei. Într-un final, ador teatrul sub toate formele lui, pen-
tru că este singurul care mă face să mă simt invincibilă în 
propria-mi piele (Ilinca Bălănescu, clasa a XI-a, mate-info) 

Suntem tot noi. Ne-am schimbat? Ne-am schimbat în 
măsura în care fiecare dintre noi a lăsat oportunitatea să-l 
modeleze. Veni, vidi, vici! Am venit, am văzut, am învins! 
Gustul fericirii chiar se simte pe scenă. Și acum? Acum nu 
ne mai putem întoarce. Tragem aer adânc în piept, lăsăm 
cortina să cadă și publicul se dezlănțuie. 

A(m) fost odată în Belgia... A fost odată. 
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Declarație de dragoste (1985) și Liceenii (1987), filmele 
lui Nicolae Corjos, sunt exemplare prin colecția 
de clișee romanțioase dispuse pe fundalul fabulei 

ideologice cu tânărul care reușește în dragoste de-abia 
după ce face experiența seriozității în întrecerea socialistă. 
Roșcovanul (1976), filmul lui Francisc Munteanu, desfășura 
o adolescență militantă prin reconvertirea vagabondajului 
în acțiune revoluționară, unde aventura era confiscată ide-
ologic. Serialul Cireșarii (1972) al lui Andrei Blaier respiră 
un aer școlăresc, de cumințenii teodoriene, nota bene ciclul 
romanesc al lui Radu Tudoran având statutul de best seller 
în epocă. Nimic din adolescența alienată din filmele lui Gus 
van Sant, Elefant (2003) sau Paranoid Park (2007) ori din 
fascinația morbidă, din febra suicidală a adolescenților din 
Bridgend (2015) al lui Jeppe Rønde. 

Un pas în urma 
serafimilor

Miracolul adolescenței 

Lumea adolescenților surprinde de fiecare dată printr-o chimie aparte și e o lume pe 
care puțini cineaști o explorează dincolo de clișeu. Daniel Sandu este printre puținii 

cineaști români care frecventează această lume adolescentină în ceea ce are ea 
obscur, neliniștit, friabil, incongruent. 

Angelo Mitchievici
foto via HI Film Productions

© Cornel Lazia

În Un pas în urma serafimilor (2017), regizorul explo-
rează adolescența în contextul unei încartiruiri, în procesul 
disciplinării ei printr-o formă educațională prin excelență 
conservatoare, seminarul teologic. Adolescenții săi urmea-
ză să devină preoți odată ce și-au încheiat cei patru ani de 
seminar și s-au căsătorit.  Orice formă de înregimentare, 
știm bine, pune un obstacol în fața acestei manifestări 
de inconsecvență, de libertate în stare pură - care este 
adolescența. Adolescenții pe care filmul ni-i recomandă 
nu sunt nici mai buni, nici mai răi decât alții. Cele lumești 
nu le sunt deloc străine, există și aici confrerii, una redu-
tabilă fiind condusă de către un seminarist pe nume Olah 
(Toto Dumitrescu). Membrii bandei duc o viață paralelă, 
refractară la orice dogmă, la orice urmă de catehism, iar 
în ea este cooptat și inițiat junele Gabriel (Ștefan Iancu). 
Chestiunea vocației se pune indirect. Există o chemare rea-
lă pentru o viață spirituală în acești tineri? Interogația este 
însă valabilă? Cum testezi într-un adolescent sentimentul 
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religios și cum supui rațiunii această „nebunie chi-
mică”, cum numește Scott Fitzgerald tinerețea? În 
mod evident, tinerețea face auzite propriile chemări, 
organizează audiții doar pentru vocile de sirenă. 

De la adolescență și problemele ei, Daniel Sandu 
duce o tangentă polemică la sistemul educațional. 
Rigorismului seminarului teologic i se adaugă însă 
umbra masivă a unui rău care s-a insinuat în sutană. 
Părintele Ivan (Vlad Ivanov) nu este doar un adept 
oarecare al formalismului, un rigid, un conservator 
lipsit de imaginație, el este un dictator în sutană, 
un manipulator exersat, perfid, abil, dominând 
teritoriul printr-o rețea de complicități juxtapuse. 
Părintele Ivan posedă un dosar cu toate reclama-
țiile și delațiunile strânse în jurul unuia dintre elevi. 
Rigorismul se transformă în radicalism, morala în 
instrument de persecuție, spovedania într-o formă 
de (auto)delațiune, disciplina într-un exercițiu au-
toritarist în absența afectului, a atenției sensibile,  
a unui autentic exercițiu spiritual, a harului. Preotul 
Ivan edifică o școală a suspiciunii și delațiunii, uti-
lizând șantajul și minciuna pentru a-și aservi acești 
adolescenți. În mic școala reproduce o societate de 
tip totalitar, filmul lui Daniel Sandu - care semnează 
și scenariul - se transformă într-un experiment 
care depășește cadrul instituțional limitat 
prin exemplaritatea răului pe care-l 
generează. 

Adolescenții din acest 
film nu au nimic din 
„autismul”, din hi-
persensibilitatea, 
din ambiguitatea 
la confiniile cu 
maladivul ale 
adolescenților 
lui Gus van 
Sant. 
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Nu sunt introvertiți, dimpotrivă, caută aventura într-o 
formă standardizată: întâlniri cu fetele, consumul de bă-
uturi alcoolice, chiulul, petrecerile nocturne etc. Fondul 
lor rămâne unul inocent, nepervertit încă, și la acest fond 
lucrează asemeni unui agent disolutiv, malefic, părintele 
Ivan. Delațiunea obținută prin șantaj sau prin manipulare 
grosolană constituie o formă de pervertire și de maculare 
sufletească ale cărei consecințe nu sunt numaidecât cuan-
tificabile. Regizorul relevă în Gabriel, un elev cu rezultate 
modeste la învățătură, care nu se află acolo din vocație ca 
majoritatea colegilor săi, un caracter. În Gabriel se află to-
tuși ceva puternic, iar acest simț moral acut face diferența. 
Simțul moral se educă, dar existența sa este misterul care 
se oficiază sub ochii noștri. În jurul acestui bun simț al lui 
Gabriel care refuză delațiunea se construiește rezistența 
colectivă împotriva acestui pedagog abuziv. Virtuțile creș-
tine nu sunt învățate aici după manual, ci filtrate printr-o 
psihodramă care le reconstituie în act. Actul de justiție al 
tinerilor speculează hybris-ul preotului Ivan, determinân-
du-l să asume o gravă încălcare a regulamentului. 

Însă scenele care mă emoționează în film sunt de 
cu totul altă factură și țin de o regie a imaginii și nu a 
spectacolului dramatic, de forța dialogului de a revela 
caractere. Grupați în careu cu uniforma compusă din 
pantaloni și vestoane negre, seminariștii, asemeni unor 

soldați prematuri, așteaptă o comandă care nu mai vine, 
cu ninsoarea curgând deasupra capetelor lor. În priviri se 
află o intensitate fără obiect, pe care exercițiul cazon nu 
o diminuează și care apare uneori ca expresie a extenu-
ării. Fixați în dispozitivul militar, fără a avea nimic special, 
acești adolescenți posedă forța inestimabilă a tinereții lor 
și o inocență proprie ființelor destinate sacrificării pentru 
o cauză incomprehensibilă, iluzorie. Această fotografie de 
grup cu preotul defilând asemeni unui șef de lagăr prin 
fața lor posedă o expresivitate care degajă din clișeu sâm-
burele incandescent al autenticității. Adolescența respiră 
cald în frigul unei lumi care i-a uitat miracolele.  

Angelo 
Mitchievici este 

scriitor, critic literar 
și de film

Spațiul închis 

Andrada Strugaru

Omul care, orbit de propria-i mândrie, 
a căzut în păcatul de a se crede 
Dumnezeu pe Pâmănt e recurent în 

istoria lumii, având felurite chipuri și forme, 
însă purtând pretutindeni același nume: 
dictatorul. 
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© Silviu Gheție

foto via HI Film Productions

ci păstrarea funcționalității unui sistem disfuncțional, co-
rupt, greșeala și mărturisirea nu mai sunt prilejul iertării, 
ci pretextul „exmatriculării”, sau al îndepărtării tinerilor de 
pe drumul credinței. 

Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi 
îndreptările Tale

Preotul întruchipează, prin excelență, un model moral și 
social, un îndrumător și un călăuzitor spiritual, care, înainte 
de toate, a urmat calea iubirii de semeni și de Dumnezeu, 
a trăit revelația, și-a asumat și își poartă cu vrednicie cru-
cea; el este un mijlocitor ce încearcă apropierea oamenilor 
de cele sfinte, prin credință, bunătate și dragoste – îi învață 
de fapt (cum) să Îl iubească pe Dumnezeu. Însă odată ce 
evlavia părăsește sfera facultativului, devenind o obligație 
determinată extrinsec, propovăduirea și îndreptarea către 
Domnul devin aspecte delicate. Formarea viitorului preot 
este, în sine, un aspect delicat al religiozității. Din filmul lui 
Daniel Sandu am rămas cu acea formulare atât de uzuală, 
de banală, și totuși percutantă: părinte-pedagog – cum i 
se adresau tinerii dascălului care îi supraveghea. În lumina 
în care regizorul plasează seminarul teologic, alăturarea 
celor două cuvinte pare ceva contrariant: asumarea rolului 
de profesor, și a atitudinii autoritare inerente, în același 
timp cu asumarea rolului de preot, de călăuzitor spiritual 

În jurul lui începe reconfigurarea realităților sociale (care 
a transformat și spațiul românesc în perioada prerevolu-
ționară), singurele principii devenind puterea și favorul. 
Pornind de la amintirea propriei experiențe de elev semi-
narist, în filmul Un pas în urma serafimilor, Daniel Sandu 
propune anularea delimitărilor dintre politic și religios, su-
prapunând într-o lumină monstruoasă imaginea preotului 
fără vocație întru cele sfinte, avid de a conduce, imaginii 
unui Dumnezeu din ce în ce mai îndepărtat; amăgind 
promisiunea descoperirii seminarului ca pe o dimensiune 
a Iubirii, a Adevărului, a Binelui, ceea ce surprinde regi-
zorul este un patriarh (sau o patriarhie) a cărui toamnă 
pare să nu mai vină niciodată, lăsând să planeze asupra 
întregii povești incertitudinea: este problema unui sistem 
sau a unei personalități indezirabile? Teribilismul și dorința 
adolescenților de a experimenta cât mai mult, completate 
de credința oarbă într-un Dumnezeu abstract, a cărui 
revelație cel mai probail încă nu au trăit-o, definesc con-
tururile „vieții” în seminarul teologic, care se transformă 
într-un pretext al îndoctrinării și controlului asupra minții 
și sufletului odată cu întâlnirea presupusului călăuzitor, 
care va schimba propovăduirea credinței pe un cerc vicios 
al încrederii și trădării, în care fiecare este vulnerabil prin 
celălalt. Cel ce vorbește trădează, iar cel ce nu vorbește 
are încredere (sau credință). În această lume închisă a se-
minarului, unde finalitatea nu mai este Calea cea Dreaptă, 

© Silviu Gheție

foto via HI Film Productions
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pentru niște tineri fascinați de ușurătățile vârstei, care în-
cearcă să se cunoască pe sine și să își să descopere drumul 
și vocația, prin integrarea mai mult sau mai puțin volun-
tară în spațiul străin și importun pe care îl va reprezenta 
seminarul, se concretizează într-un dezechilibru între pon-
derea formării spirituale întru valorile creștine și a stricteții 
și rigidității normelor de conduită socială. 

Biserica are mulți dușmani. Atât în interior, cât și 
în exterior. Dacă nu avem toate infromațiile, cum 
să o protejăm? 

Cum am mai scris, aici Dumnezeu pare din ce în ce mai 
departe, iar fiecare pas înainte devine de fapt un pas în 
urma îngerului. Spre deosebire de religie, spiritualitatea/
religiozitatea nu poate fi predată în școli, întrucât aparține 
fiecăruia dintre noi în parte, fiind mai degrabă o revelație 
trăită în intimitate, a sacralității și a ființei Lui Dumnezeu; 
educația va reuși, într-adevăr, să  inoculeze anumite 
dogme și valori, însă atâta timp cât relația cu divinitatea 
este însușită doar la nivel conceptual, nefiind simțită cu 
adevărat, se va putea oare vorbi despre preoți ca despre 
cei ce mijlocesc și îi aduc omului nădejdea în sfinți și în 
rugăciune? Așa cum surprinde și filmul lui Daniel Sandu, 
„miracolul credinței” constă întocmai în felul în care, în ciu-
da unui sistem ce pare să descurajeze și să se distanțeze 
din ce în ce mai mult de iertare și iubire, cele mai autentice 
principii propăvăduite de creștinism, adolescentul, deși 

prins în mrejele ispitelor tinereții, reușește să se păstreze 
constant în relația cu Dumnezeu: credința care îl aduce pe 
acest drum îi permite să vadă dincolo. 

De ce ai venit la seminar?

Gabriel (nu întâmplător purtând numele Arhanghelului 
deschizător de drumuri, care aduce Buna Vestire) este, 
poate, printre puținii care încep studiile teologice la în-
demnul propriei inimi, fără a fi influențat de către părinți 
sau de tradiția familiei; el consideră că aceasta îi este calea 
și, într-o oarecare măsură, în ciuda transformărilor pe care 
viața de licean i le imprimă, va rămâne cu același gând 
curat. Am rămas cu impresia că, spre deosebire de celelal-
te personaje, Gabriel este cel mai aproape de Dumnezeu 
- în jurul lui se construiește mai mult decât povestea unei 
confruntări cu sistemul corupt; el pare să traverseze vârsta 
tentațiilor și revoltelor păstrându-și credința, construin-
du-și traseul printr-o succesiune de greșeli și iertări, în-
cercând să lase loc la capătul fiecărui pas în urmă unei noi 
reveniri. Cu toate acestea, lumea pe care o descoperă pare 
străină de cele sfinte, susținându-se prin principiul auto-
rității; seminarul este un univers închis, imobilizat în timp, 
în care întâlnirea dintre preot sau „părintele-pedagog” și 
tânărul care încă nu își cunoaște drumul nu reprezintă un 
pretext pentru transmutații lăuntrice revelatoare. Preotul 
nu se împlinește prin călăuzirea adolescenților către divi-
nitate, la fel cum elevii nu își caută apropierea dincolo de 
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spirituală se construiește întocmai prin învățarea iertării 
și învățarea cu iertarea, prin căință și canon, în niciun caz 
prin izgonire (sau „exmatriculare”). Viitorii propovăduitori 
ai credinței au aici doar două alternative: să fie sau să nu 
fie prinși. Preoția înseamnă a învăța să te descurci într-un 
sistem al înșelăciunilor și intimidărilor, și nu a descoperi 
prin greșelile proprii (mai rar, ale altora) ceea ce este bine 
și ceea ce este rău, ce este adevărul și ce e este iubirea. 
Gabriel pare să înțeleagă treptat diferențele și delimitările 
fine dintre religie și religiozitate, dintre control și îndoc-
trinare, pe de o parte, și trăirea relației cu Dumnezeu pe 
de cealaltă. Reprezentativ este simbolul ochelarilor, de 
care Daniel Sandu se folosește pentru a ilustra întocmai 
această schimbare de perspectivă: Gabriel începe să vadă 
dincolo, refuzând să mai poarte ochelarii, care captează 
interesul încă din primele minute, în cadrul cheie în care 
mama îi așază pe ochi tânărului, sfătuindu-l să îi poarte. 
Prin renunțarea la aceștia, adolescentul își asumă căutarea 
propriei căi, filtrarea și judecarea realității fără a se mai lăsa 
influențat. Într-o oarecare măsură, confruntarea cu siste-
mul înseamnă pentru Gabriel una din cele mai abrupte 
treceri către maturizare, nu numai prin descoperirea ispi-
tei, ci prin responsabilizarea asumării faptelor sale și mai 
ales prin redescoperirea (independentă de determinările 
extrinseci) a lumii din jurul său.

Vei mai simți tu frică de Dumnezeu?

Dumnezeu înseamnă o căutare continuă, o repozițio-
nare permanentă față de El, față de Biserică, față de reli-
gie, față de semeni până la găsirea armoniei. Asemenea 
imaginii atât de intense a directorului seminarului (preotul 
diriginte al lui Gabriel) orbecăind agitat prin întuneric în în-
cercarea de a-i găsi pe cei doi adolescenți care ieșiseră din 
cămin după stingere, preotul rămâne în filmul lui Daniel 
Sandu în aceeași beznă, proiectată la nivel spiritual, în care 
calea către revelație îi este anulată: el va alerga printr-o 
noapte nesfârșită, fără a-L descoperi pe Dumnezeu; tinerii, 
însă, încearcă să părăsească acest joc al prefăcătoriilor: se 
expun și se ascund în același timp, în ceea ce nu mai pare 
a fi doar o formă de fentare a autorității, ci o idee-valoare 
– cel care îi judecă este mai presus de seminar, de diector 
și de diriginte. Acela, abia, le este martor întru totul și de 
el nu se vor ascunde.

Unde este Dumnezeu?

Scriind despre arta care denudează realitatea indezira-
bilă ale anumitor perioade pe care educația creștină le-a 
traversat, s-ar cuveni să închei, totuși, invocând una dintre 
imaginile cele mai percutante, care instaurează delimitarea 
planului alterării de acela al armoniei spirituale, impunând 
o altă perspectivă asupra spațiului telogic, față de cea pe 

dimensiunea ideatică (și, rareori,de practică religioasă im-
pusă); sistemul pare prins într-un blocaj ce refuză întocmai 
descoperirea spiritualității.

Una dintre scenele pe care le aștepasem încă după pri-
mele 20 de minute din film a fost cea a spovedaniei, în care 
Gabriel se mărturisește în fața profesorului său diriginte, 
care se impunea prin menținerea unui control foarte strict 
asupra elevilor săi, șantajând și iscondindu-i întotdeauna 
pentru a hotărî cine va fi următorul exmatriculat. Este unul 
dintre momentele care confirmă nu atât victoria tânărului 
în fața sistemului, cât victoria în fața propriului său spirit 
tulburat. Putea alege orice duhovnic pentru spovadă, însă 
el merge la cel care le-ar putea deveni „călău” lui și cole-
gilor săi, întocmai pentru că are încredere în Tainele Sfinte, 
forțând astfel și demintatea morală a preotului care nu va 
reuși să transforme și Taina Spovedaniei într-o „declarație 
scrisă”. 

Eu zic să-ți bagi mințile-n cap că mâine-poimâine 
ajungi preot

Preotul nu mai este un model spiritual: el minte, șanta-
jează și pedepsește. Poate nu ar trebui să fie surprinzător 
faptul că în acest spațiu în care sfințenia se rezumă la 
doctrină și ritual sistematic toleranța și iertarea nu își au 
locul. Pare că scopul îndrumătorului este să le închidă cu 
orice preț calea către Dumnezeu elevilor săi, or, conștiința 
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care o propune seminarul: întâlnirea lui Gabriel cu preotul 
din satul în care va sluji ca dascăl în timpul vacanței. Poate 
că abia atunci are loc regăsirea lui Dumnezeu. Nu oricine e 
făcut să fie preot, îi spune duhovnicul tânărului; trebuie să 
simți și să dorești binele și iubirea cu inima, căci acolo se 
află Iisus – nu în cărți sau în biserici, ci înăuntrul fiecăruia 
dintre noi. 

Despre lucrurile care ne frământă cel 
mai mult, despre curaj și ideea schim-
bării, despre o religiozitate degradată 

și despre un anume sentiment asumat al 
sorții, dar și despre tinerețe și viclenia ei, 
despre toate acestea se cuvine să vorbim. Și 
despre teama de a ne apropia în eschivare 
de ceea ce ne erodează, ne doare cel mai 
mult, crezând că toate cutumele spiritului 
și ale lui Dumnezeu sunt de neatins, căci pe 
acestea le-am uitat. S-ar cuveni, prin pașii pe 
care îi facem, să înțelegem că tot ceea ce îl 
cuprinde pe om, chiar râvnind către regiunile 
supra-umane, va purta întotdeauna cu sine o 
încărcătură neînvinsă de in-uman

Inspirat nu doar din realitatea pe alocuri mișcătoare a 
Bisericii de astăzi și a oamenilor care se află în slujba ei, ci și 
din viața și conflictele interioare ale seminaristului care nu 
poate înțelege în ce măsură interogația e mai importantă 
în fața răspunsului, filmul Un pas în urma serafimilor dez-
voltă, sub cupola imensă și opacă a Fricii, a Deznădejdii, a 
Râvnei și a Revoltei, problema însușirii autentice a credin-
ței într-un for în care conviețuiesc atâtea căi care o supri-
mă și căreia i se opun. Teroarea de nesuprimat a puterii 
se dezvoltă tentacular sub forma relației dintre magistru 
și discipol. Contextualizat și într-un sens agravant, dintre 
preot și seminarist. Părintele Ivan nu-și discerne menirea, 
iar Gabriel este victima și supraviețuitorul abuzurilor sale 
care acționează ca o închidere în sine a omului, ca o claus-
trare a sa între alți indivizi concepuți a fi la fel, a gândi 
și a simți bisericește la fel. Este vorba, de fapt, despre o 
înțelegere aleatorie a conceptului de ordine, astfel încât ti-
nerețea în întâmpinarea credinței trebuie să se desfășoare 
într-o micșorare a perspectivelor, a marginilor și a zărilor. 
Seminaristul Gabriel este cel care nu poate fi păcălit și cel 
care își asumă procesul îndoctrinării pentru ca, mai apoi, 
să-l reconstituie, înțelegându-l prin prisma experiențelor 
care cunosc dezamăgirea adolescentină, cunosc durerea, 
frustrarea și cunosc acea închidere în sine, dar care sălăș-
luiesc mai blând în el împreună cu credința. Dumnezeul lui 
Gabriel îl vrea pe el altfel și știe că, atunci când acesta va 
rosti iubiți credincioși în biserică, într-un stil interior care 
părintelui Ivan îi repugnă (sau dimpotrivă, îi solicită prea 
mult intuiția creștină), primul dintre credincioși va fi chiar 
el și orice vorbă îi va ieși, ca o răscumpărare și nu ca o 
pedeapsă, mai întâi lui în întâmpinare.

screencap from VODfoto via HI Film Productions
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Imaginea rostirii rugăciunii în ploaie, după ce părintele 
Ivan devine directorul seminarului, este grăitoare. Tocmai 
cel care propovăduiește jertfa și uitarea de sine nu se arată 
înrădăcinat cu adevărat în gratitudinea conceptelor, astfel 
încât ploaia curge doar peste capetele seminariștilor. Al 
părintelui are protecția umbrelei, spațiul închis îl pândește 
și pe el de undeva de deasupra și erodează ceea ce a năs-
cut tocmai printr-o înțelegere distorsionată a sa.

Dacă știi ceva, să nu spui. Dacă spui, să nu scrii. 
Dacă scrii, să nu semnezi. Dacă semnezi, să nu te 
miri. 

Când definește și asociază coruptibilitatea unui spațiu 
în care aceasta nu ar trebui, prin dogmă, să existe, filmul 
uzează de imponderabilitatea, incoerența și aleatoriul 
tinereții, iar ceea ce îi urmează, adică maturitatea și pie-
destalul ei fals inexorabil, este regiunea de la capătul unei 
revelații. O temă obsedantă de reflecție pentru regizorul 
Daniel Sandu, fost seminarist la rându-i, creația cinema-
tografică problematizează felul în care se poate trece 
demn, vertical pe lângă vocația autentică de preot, fără 
a o mânji și fără a-i stârpi sensul. Când ea încearcă însă a 
fi predată, inoculată, însușită printr-un așa-zis model, de 
așteptat este cel puțin ca virtutea care se dorește a fi asi-
milată să își găsească corespondentul uman. Gabriel, jucat 
de tânărul Ștefan Iancu, este prototipul celui care încear-
că să-și asume o cale, fățiș și autentic. Prea repede însă 
descoperă originile și fundamentele păcatelor creștine, în 
imediata apropiere a antipodului lor, a Binelui simulat și a 
Adevărului netrunchiat de minciună; iar finalul nu este nici 
măcar cel al unui mare păcătos, ci al unui păcătos care se 
învecinează și încearcă înfruntarea mediocrității, care reu-
șește să-și eclipseze profesorul și să-l domine prin simplul 
gând al sincerității sale față de sine. Cum ar spune Blaga, 
închis în sine a este a. Cade în fața lui, în cele din urmă, sin-
gura virtute pe care o mai apăra: refuzul turnătoriei. Însă 
aceasta se asociază cu un ecou prelung și din nou dominat 
de frici multiple și neasemănătoare între ele, pentru noi, 
cei din Est, cu refuzul – cel mai adesea în închisori – al 
unui întreg sistem totalitar. Deci Gabriel eșuează trist în 
unica virtute pentru care înverșunat și demn luptase, fără a 
atinge un scop individual care să treacă de simpla vanitate 
personală și, în fine, gregară, a colectivului de revoluțio-
nari activi din seminar. Și, din nou, el nu devine un mare 
păcătos: faptele lui nu au de a face cu ființa spirituală a 
celorlalți la modul serios și irevocabil și, deci, personajul ar 
putea fi înțeles în cheia unei individualități dostoievskiene. 
Gabriel nu face rău, dar îl sondează, îl analizează, încearcă 
să-l justifice și să-i înțeleagă rostul.

Dragostea intervine mai întâi sub formă ludică, apoi 
eliberatoare, însă ea își pierde din consistență pe măsură 

ce Gabriel realizează că menirea experienței în perspectiva 
sa de viitor preot nu este alta decât să intensifice anumite 
certitudini. Nu cred că vreau să fiu preoteasă, îi spune fata, 
și aici e ceva ce se destramă definitiv; însă disiparea nu 
înseamnă pierdere, ci compensare, astfel încât câștigul lui 
Gabriel nu este egoist și nici lipsit de Dumnezeu. Prin el, 
se hotărăște, gradual, că aceasta este calea sa, dar devine, 
de asemenea, conștient că realitatea exercitării lumești 
a credinței nu corespunde adâncimilor sale afective. 
Turnătoria, viclenia și prieteniile conjuncturale sunt un 
vertij din care răsare Dumnezeu și certitudinea sa este mai 
puternică decât dezamăgirea, ura și escapada nepotrivită, 
dar necesară, a faptului de a fi tânăr. Preotul însă, râvnind 
spre a deveni el însuși un dumnezeu al micro-spațiului 
său, uită de existența reperelor reale ale vieții omenești 
creștine.

Întâlnirea cu celălalt preot este pentru Gabriel 
edificatoare, pentru că înțelege profunzimea menirii sale, 
pe care și-o asumă de data aceasta și pe care o sondează 
continuu, prin interogații și reflecții interioare. După Anul 
Nou, imaginea călușeilor și a personajelor din tradițiile 
populare românești de la sat, care îl înconjoară într-un 
vertij de dansuri și simțiri, sunt, alături de prezența caldă, 
afectivă, a preotului, o restructurare a viziunii asupra ideii 
de preoțime. A fi preot într-o parohie de sat îi pare, prin 
ochii părintelui bătrân, o alternativă a fericirii sale creștine. 

Dacă nu vrei să fii preot, nu-i nicio nenorocire. 
Dacă însă vrei, trebuie să știi ce fel de preot vrei 
să fii. 

screencap from VODfoto via HI Film Productions
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Nu există rușinea de a fi un așa-zis muritor de rând, 
însă există rușinea de a nu fi un preot drept, milostiv, 
călăuzitor. Alegerea este a celui care optează pentru 
această cale, așadar fundamentele trebuie să existe solid, 
neîntinat și perpetuu. Schimburile de priviri dintre cei 
doi sunt felul prin care, timid, însă nu latent, ci printr-o 
anumită vigoare a revelației, Gabriel descoperă uimit felul 
în care credința trebuie să-l locuiască, felul în care preoția 
trebuie să-i construiască interioritatea. Dacă însă nu simte 
și nu cunoaște marginile existenței lumești în ale celei 
dumnezeiești, de departe, nu-i nicio nenorocire. Stângaci 
și încă nesigur, dar subconștient edificat, Gabriel ezită 
când îi este pusă întrebarea Gabriel, unde e Dumnezeu? 
Pe El unde-L găsim? Obișnuit poate să asocieze divinul cu 
spațiul închis în sine al seminarului și cu figura interioară 
incompatibilă a preotului profesor, Gabriel nu știe ce să 
răspundă. Căutarea sa este însă aproape de final, pentru 
că aici Gabriel înțelege, într-o cheie poetică, faptul că 
închis în sine a este a. Și dintr-o închidere sufocantă se 
proiectează acum una veritabilă, a certitudinii credinței, 
chiar dacă marginile și pereții acestei închideri nu se pot 
atinge, nu se pot verifica.

Acolo, în centrul universului patimilor, al păcatelor pur-
tate mândru și al soluțiilor diabolice justificate aparent de 
intenții creștine, amalgamul și vertijul unei vieți spirituale 
aproape subzistente determină o lipsă. Aceea a sfințeniei, 
a lecției întru sfințenie pe calea căreia viitorul preot se 
poticnește, dar nu abandonează. În seminarul lui Daniel 
Sandu stropul sfințeniei lipsește și în golul creat de ea să-
lășluiesc patimi, năzuințe, nevoi. Aceasta este camuflarea 
pe care o împrumută lumea credinței și acestea sunt sim-
țirile pe care le încearcă omul atunci când substanța sufle-
tească se risipește sau întârzie să se manifeste. Poate că 
soluția pactizării cu răul, într-un sens mult mai lumesc, mai 
searbăd decât cel faustian, sau cea a milogelii nedemne 
pentru motivarea unei absențe, țipătoare și stridente cum 
sunt, viclene și ademenitoare pentru rău și confuzie, ne 
acoperă senzorii percepției pentru o cu totul altă soluție, 
discretă și reconciliantă. Aceea a singurătății sau a puterii 
de a alege și de a milita pentru propriul eu, un eu care își 
poate însuși statutul și, în cele din urmă, starea de a fi fără 
să reteze marele rest al reperelor, fără să nege, să dărâme, 
să distrugă. Este vorba, în definitiv, despre aceeași forță 
interioară care urmează maturizării. Ceea ce lăsăm în urmă 
însă, nu este decât materialul unei îndelungi introspecții, 
nu este un reziduu și nici un surplus. Căci toate acestea  se 
vor adăuga nouă. 

Se spune că înveți ce înseamnă cu 
adevărat bunătatea, compasiunea și 
iubirea doar după ce trăiești cruda 

experiență a urâțeniei morale, a dezamăgirii 
sau a nedreptății, fie că acestea sălășluiesc în 
tine sau în altcineva. Dar până unde trebuie 
să ajungă ele pentru ca oamenii să învețe să 
facă diferența? De unde avem certitudinea că 
nu vom pierde numărul trădărilor până când 
vom reuși să anihilăm, măcar parțial, formele 
răului și să dăm o șansă binelui? Cum ne asi-
gurăm că vom conștientiza acea limită și nu 
ne vom complace în postura comodă a insului 
indiferent, arogant sau manipulator? Deci, 
cât trebuie pângărită sau uitată bunătatea 
ingenuă pentru ca aceasta să prindă viață?

Ești pus să alegi între a intra în joc - cu riscul de a te 
întina - sau a ieși benevol, dar inevitabil înfierat cu pecetea 
lașității. Aceste întrebări devin și mai tulburătoare și mai 
controversate când realizez că s-au născut la contactul 
prim și halucinant cu o lume în care ar trebui să se sădeas-
că tocmai bunătatea și toleranța, încrederea și seninătatea, 
dar în care vrajba și turnătoria sunt principalele arme. 
Lumea seminarului, prezentată de regizorul Daniel Sandu 
în filmul Un pas în urma serafimilor este nu doar șocantă, 
este revoltătoare, căci, contrar așteptărilor, nu reprezintă 
o oază de spiritualitate, ci în ea sunt comprimate aceleași 
neajunsuri și carențe din spațiul obișnuit – devenind însă 
mai evidente, întrucât cadrul spațial și temporal e restrâns 
(ceea ce nu face decât să crească presiunea). Astfel, 
Seminarul Sfântul Gheorghe nu e acel loc dedicat deprin-
derii valorilor morale, cum m-aș fi așteptat. E un spațiu 
dominat de abuzuri și manipulare, tehnicile de supraviețu-
ire prin ele fiind primele lucruri ce se învață acolo. Regula 
e cât se poate de simplă: te adaptezi sau pleci. De fapt, ești 
pus să alegi între a intra în joc - cu riscul de a te întina - sau 
a ieși benevol, dar inevitabil înfierat cu pecetea lașității. Și 
cum nici un potențial reprezentat al Domnului nu trebuie 
să fie nici laș, nici trădător, care e alegerea fiecăruia?

screencap from VOD
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Pelicula dezvoltă povestea lui Gabriel – un tânăr curajos, 
care, la început, se lasă constrâns de ideea de autoritate. El 
acceptă docil ochelarii de la mama sa și insistă să se facă 
rugăciunea de seară („Facem așa cum se face. Facem ru-
găciunea de seară”). Aceste acțiuni nu îl definesc naiv sau 
supus, ci doar ca pe un tânăr dispus să respecte anumite 
reguli, atâta timp cât regulile sunt ferme, definitive și pa-
tronate de prezența obiectivă și verticală a unei autorități. 
Gabriel (cel din începutul filmului!) poate fi condus și ma-
nipulat cu ușurință, ceea ce se și întâmplă, în primă fază. 
El nu face decât să pună temei pe cinstea autorității căreia 
i-a fost încredințat, o autoritate care (încă!) este valabilă 
și deplină în ochii lui. Poate ar fi necesar aici să definim 
noțiunea de „autoritate”. Aceasta reprezintă o entitate 
superioară, care se impune prin valorile, cunoștințele și 
principiile sale. Nu se asociază nicidecum cu funcția, cu 
atribuțiile sau cu prestigiul moral al sutanei (în acest caz), 
ci cu atitudinea față de cel considerat inferior și cu o anu-
mită capacitatea de a se face respectată de acesta fără a 
recurge la metode coercitive. Cu alte cuvinte, un superior 
este, prin simpla lui prezență, în primul rând, un model, 
un formator direct sau indirect, un creator de personali-
tăți. Așteptările sunt și mai mari atunci când restrângem 
discuția la autoritatea preotului din film, căci, ca slujitor 
al Domnului, rolul lui este de a inspira, de a induce valori 
creștine, de a menține vie și de a amplifica vocația tinerilor 
seminariști. Dar, în momentul în care cei ce impun regulile 
sunt tot cei care le evită, când obsesiile iau locul onoarei și 
cuvântul dat este lejer încălcat în numele unei dreptăți de-
formate, din autoritate nu rămâne decât spiritul tiranic pe 
care nu trebuie să fii neapărat în vreun anume fel superior 
ca să-l poți manifesta. 

Tirania, în ierarhie, este sterilă. Ea nu creează decât ură 
și nu face decât să învrăjbească cele două părți între ele. 
Mai mult decât atât, în sine, fiecare participant la aceas-
tă „bătălie”, luptând cu răul împotriva răului, riscă să se 
risipească, căci primește în interiorul său doar armele 
nepotrivite, imorale. Interesant este că nou-veniții trec ca 
printr-un proces de inițiere pentru supraviețuire, coordo-
nat de cei deveniți deja veterani ai seminarului: „Minciuna 
e un instrument de supraviețuire. Voi dacă știți să o folosiți 
cum trebuie, o să vă scoată din multe belele.”, spune la un 
moment dat Olah cu convingerea unui om cu adevărat 
trecut prin viața lumească. Este inimaginabil cum acești 
tineri ajung să folosească, din constrângere, asemenea 
instrumente împotriva celorlalți; ei, cei care ar trebui 
să-i ferească pe oameni de ele, să le ofere alternative și 
răspunsuri. 

Pe de altă parte, la nivelul aceluiași palier uman, această 
„bătălie” unește. Împotriva unei puteri ostile, elevii fac 
front comun. Olah și Voinea sădesc sămânța prieteniei în 
noua clasă, chiar dacă ulterior cedează presiunii și se dis-
trug reciproc. Ca martor și părtaș la experiența nefericită 
a tinerilor din anul cinci, Gabriel rămâne marcat, fiindu-i 
implantată ireversibil ideea necesității colaborării întru 
învingerea forței potrivnice și puternice prin excelență. 
Dezbinarea potențează această forță, iar Gabriel înțelege. 
Din acest motiv, nu îl lasă pe Ali să îl cheme pe pedagog în 
noaptea petrecerii, deși, în mintea lor, Tudor este elemen-
tul alogen și factorul disturbator: „Nu. Nu așa.” 

Turnătorii nu au dreptul la replică decât dacă 
trădarea lor își are scopul ei nobil.

Minciuna e un instrument de supraviețuire. Voi 
dacă știți să o folosiți cum trebuie, o să vă scoată 
din multe belele.

screencap from VOD

foto via HI Film Productions
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În jurul protagonistului, cel care conștientizează lucrurile 
cel mai acut, într-un mod cât se poate de obiectiv și 
cumpătat, controlându-și latura viciată, se formează poate 
singurul sistem de valori umane existent și valabil în acest 
mediu – simțul prieteniei adevărate și refuzul vehement al 
trădării. Turnătoria nu e o opțiune, în nicio circumstanță, 
mai ales între elevi. Ea reprezintă dovada incontestabilă 
de lașitate, slăbiciune și incapacitate de a simți și de a trăi 
în camaraderie. Or, cel ce nu respectă această singură 
regulă cu adevărat valabilă în comunitatea elevilor ce își 
este sieși suficientă nu poate să reprezinte un element al 
ei. Regula e încălcată tocmai de cel ce nu se bucură de 
bogăția spirituală necesară înțelegerii acestui lucru. Andrei 
Cazacu nu este doar victima unor abuzuri, este, în primul 
rând, victima propriei lașități și a ambiției de a ieși, sub 
orice formă, în lumină (a nu se confunda aici cu lumina 
dumnezeiască sau cu cea a cunoașterii, ambele mult 
depărtate de idealul urmărit de tânărul trădător). Acțiunile 
lui pur și simplu îi anulează existența, întâi prin tăcerea 
lui Gabi în fața suferinței lui fizice și, ulterior, prin simpla 
absență a oricăror explicații, destăinuiri sau revelații care 
să-i justifice acțiunile. Turnătorii nu au dreptul la replică 
decât dacă trădarea lor își are scopul ei nobil.

În această cheie, este Gabriel un turnător? Își trădează el 
prietenii, principiile și valorile? Se maculează ireversibil? La 
toate acestea, răspunsul este DA, cu nuanțele și explicațiile 
de rigoare, fără de care răspunsul nu poate fi acceptat 
drept complet și verosimil. Atâta timp cât Gabriel a urcat în 
mașina părintelui, i-a furnizat acestuia informații și l-a ajutat 
să-i pedepsească pe acei tineri, Gabriel este un turnător. 
Însă, spre deosebire de Olah sau de Cazacu, pe Gabriel 
pâra îl murdărește, dar îl și înnobilează în același timp. 
Cu prețul câștigului comun, el își jertfește convingerile, 
ceea ce l-ar putea absolvi de judecată. Important însă! 
Intențiile lui nobile nu îl curăță de întinarea imoralității 
comise. Aceasta rămâne și devine parte a sinelui pe care 
tânărul trebuie să învețe să o accepte și să-i controleze 
manifestările. Filmul este, de fapt, o mărturie, o ilustrare a 
modului cum un spațiu închis îl marchează pe cel venit din 
afară, constrângându-l la adaptarea până la uniformizare 
sau forțându-l să schimbe mediul, astfel încât acesta să se 
potrivească sinelui. Gabriel cel din finalul filmului este mai 
rece, mai distant, dar mai puternic și, poate, mai bogat 
spiritual, căci el a găsit ieșirea din labirintul nenumăratelor 
trădări. El a știut când să se oprească, fără ca să ajungă 
între timp să îndrăgească postura comodă, dar nedemnă, 
a turnătorului. Pentru faptul că reușește să scoată la 
iveală, în acest proces de cunoaștere, bunătatea din sine, 
instinctul de prietenie din alții și eterna compasiune dintre 
oamenii aceleași comunități, Gabi merită toată aprecierea. 

În loc de concluzie

În mod normal, finalul e destinat concluziilor. Al meu, 
astăzi, o să fie al mărturisirilor. Filmul Un pas în urma 
serafimilor nu a mediat și nici nu a perturbat în vreun fel 
relația mea cu Dumnezeu, nici măcar atitudinea mea față 
de instituția Bisericii. Viziunea care mi s-a modificat a fost 
legată de aspectele referitoare la noțiunea de autoritate, 
de dominare și de supunere. Am înțeles că și acolo unde 
nu este nimic, există mereu prietenie și unde este prietenie 
este totul. Lumea seminarului, așa cum e ea prezentată 
aici, nu e doar lumea seminarului. Este, de fapt, ceea ce 
numim societate, dar redusă la scară mică, accelerată 
temporal și deloc distorsionată. Ceea ce mă întreb acum 
este: Oare câți dintre noi suntem un Gabriel al comunității 
noastre?
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Dimensiunea religioasă a unei societăți 
în schimbare constituie o temă actuală, 
deseori adusă în discuție, dar, aparent, 

încă de impact. Instinctul firesc (uman & 
iertabil) de a căuta marile adevăruri a generat 
o sursă inepuizabilă de contradicții și fețe ale 
spiritualității. Toate acestea, transpuse însă în 
sfera artistică, devin proiecte de forță, în care 
religia nu mai este o luptă pentru Dumnezeul 
personal sau condamnarea unor convingeri 
străine, ci pur și simplu punctul de la care 
pornește o idee. În acest context, fenomenul 
religios post-obiectivizat trece în plan secund 
și devine fundalul artei inedite. De data 
aceasta s-a întâmplat în cinematografie. În 
toamna anului trecut, regizorul Daniel Sandu 
a adus pe marile ecrane o producție curajoa-
să, care s-a bucurat de un real succes (și pe 
bună dreptate).

Să nu te miri

Andreea Petrovici

Filmul Un pas în urma serafimilor este primul lungme-
traj al regizorului, pentru realizarea căruia a lucrat mai 
bine de zece ani. Deși se poate spune că scurtmetrajele 
anterioare (Numărătoarea manuală, Vocea a doua sau 
Cai putere) anunțau deja potențialul cinematografic, se 
pare că, într-adevăr, lucrurile de valoare necesită timp, 
iar ultimul proiect al regizorului s-a ridicat, cu siguranță, 
peste așteptări. Filmul urmărește viața unor adolescenți la 
un seminar teologic. Tema este cu atât mai interesantă cu 
cât este dublată de veridicitatea scenariului, întrucât foarte 
multe întâmplări care se regăsesc în film sunt trăite pe viu 
de regizor, care a făcut Seminarul Teologic de la Roman. 
Lungmetrajul este, după spusele lui Daniel Sandu, reali-
tate în proporţie de 80% şi ficţiune în proporţie de 20%. 
Ficţiunea ține de schimbarea numelor personajelor reale, 
crearea unor personaje din film prin contopirea a două 
personaje reale pentru că acestea din urmă erau prea 
multe, iar cel de-al treilea element fictiv l-a reprezentat o 
ajustare cronologică prin comprimarea evenimentelor care 
s-au desfășurat pe parcursul a cinci ani.

Chiar dacă subiectul religios nu este unul nou, aborda-
rea este cu totul deosebită: dacă acest film va deschide un 
nou val al cinematografiei românești, situația nu poate fi 
decât promițătoare. Premisa de la care ar trebui să înceapă 
receptarea critică este aceea că producția nu este un atac 

asupra Bisericii, ci redă într-un mod cât se poate de onest 
experiența unor tineri într-o ipostază inedită. Un pas în 
urma serafimilor este susținut de o distribuție pe măsură, 
o constelație de elevi talentați: Ștefan Iancu, Ali Amir, Vlad 
Ivanov, Ștefan Mihai, Cristian Bota, Toto Dumitrescu Jr. 
pun în lumină diverse tipologii ale adolescenților, care, 
în contextul unui cadru suprimator, creează adevărate 
personaje de forță care contribuie semnificativ la transmi-
terea mesajului din spatele filmului. Este absolut savuros 
modul în care universul adolescentin, cu toate frământări-
le și curiozitățile specifice, încearcă să conviețuiască onest 
cu lumea teologică. Acest aspect este conturat de Ștefan 
Iancu (alter-ego al regizorului), care joacă rolul principal: 
Gabi, un elev prins între credință și tentațiile adolescenței. 
Personajul se înscrie la seminarul teologic cu dorința de a 
deveni preot. În momentul în care își dă seama că valorile 
morale nu corespund realității corupte în care este prizo-
nier, destinul său capătă o altă turnură. 

Ce înseamnă să fii preot? - este întrebarea pe care și-o 
pune Gabriel și de la care pornește conflictul său interi-
or. Vocația, care ar trebui să-i caracterizeze pe cei aleși 
de Dumnezeu pentru a-l sluji, nu mai are nicio valoare 
atunci când manipularea, trădarea și minciuna își fac cuib 
în seminarul teologic. Cele mai multe dintre trăsăturile 
negative, în opoziție cu valorile promovate de credință, 
sunt transmise, în mod ironic, de o față bisericească. Este 
vorba despre preotul Ivan (Vlad Ivanov, numit de regizor 
locomotiva distribuției), antagonistul filmului, care, deși 
inițial ilustrează figura dirigintelui blând și protector, până 
la final își va demasca forța manipulatoare și caracterul 
corupt. El însuși este o contradicție în sine: nu știi dacă 
să-l iubești sau să-l urăști. Există un soi de mixed feelings 
în ceea ce-l privește, pentru că el continuă să slujească 
Biserica, dar prin mijloace nu tocmai ortodoxe. Personajul 
lui Ştefan Iancu este primul care își dă seama că, pentru 
a rezista anilor în seminar, trebuie să joace cu armele 
părintelui Ivan, altfel riscă exmatricularea şi dezamăgirea 
părinţilor. 

Dincolo de construcția subiectului, de cadrul inedit și 
de schimburile savuroase de replici, regizorul nu ratează 
câteva aspecte reale ale lumii ortodoxe. De exemplu, 
opulența afișată de fețele bisericești și exploatarea obe-
dienței dusă la extrem (Uite-i cum se calcă în picioare. 
Pentru Dumnezeu și pentru noi). O secvență interesantă 
în ceea ce privește paralela dintre credință și știință, în 
viziunea Bisericii, este cea din timpul unei ore de curs la 
seminar în care se discută afirmația crede și nu cerceta. 
Profesorul spune că dacă Adevărul ar fi un munte, uite 
așa (și desenează un munte pe tablă), credința ar ajunge 
la el imediat (iar preotul desenează o săgeată paralelă cu 
muntele). Știința însă, ajunge pe căi ocolite la Adevăr și cu 
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mult în urma credinței (iar preotul desenează o linie încon-
jurând muntele, linie care ajunge în vârf după câteva rotiri 
in jurul său). Concepțiile creștine, atitudinea preoților sau 
teribilismul adolescenților nu sunt aspecte necunoscute, 
însă modul în care regizorul alege să le pună în evidență 
face în așa fel încât filmul să nu te părăsească pur și simplu, 
după un timp, și cred că așa recunoști filmul bun.

Toate aceste elemente ale universului creștin fixează 
planul în care se desfășoară adevăratul subiect - viața 
adolescenților seminariști. Tinerii reușesc să construiască 
scene efervescente, pline de ironie și umor. Imaginea se-
minaristului docil, cu frică de Dumnezeu, este demontată 
de personajele care își găsesc refugiul în ispitele lumești. 
Asta pentru că adolescența nu ține cont de context, motiv 
pentru care nu îi privează nici pe viitorii preoți de nevoia 
de a experimenta necunoscutul. De aceea alcoolul, tutunul 
și/ sau sexul devin cu atât mai atrăgătoare cu cât, într-un 
loc al suprimării religioase (în care El vede și aude tot), 
toate aceste plăceri sunt interzise cu fermitate. Grupul 
de adolescenți încalcă în repetate rânduri regulamentul 
școlar și, sub presiunea preotului Ivan care dorește ex-
matricularea anumitor elevi, redactează declarații unul 
împotriva altuia, crezând în confidențialitate și sprijin din 
partea lui Ivan. Pornind de la acest episod, este introdusă o 
replică-suport care urmărește întregul film și care rămâne 
la fel de validă și în afara acestuia - Dacă știi, să nu spui. 
Dacă spui, să nu scrii. Dacă scrii, să nu semnezi, iar dacă 
semnezi, să nu te miri.  

Filmul impresionează și prin elementele noi aduse atât 
la nivel vizual, cât și auditiv. Există câteva cadre care se 
lasă cu fiori pe șira spinării. Momentul în care Gabriel se 
lasă prins în dansul haotic al unei bande de mascați de 
sărbători și, în frământările și nesiguranțele sale de posi-
bil-viitor preot, îl distinge pe diavol, este, poate, una dintre 
cele mai puternice imagini, de la cromatică, la mesaj. De 
asemenea, coloana sonoră surprinde pe tot parcursul fil-
mului. Cântările duhovnicești sunt înlocuite pe alocuri cu 
muzica modernă, neașteptată în cadrul sumbru bisericesc. 
Contrasul aduce aminte de trecerea din filmele lui von 
Trier, de la Bach la Rammstein, și are același efect minima-
list, neprevăzut.

Cred că Un pas în urma serafimilor merită o continuare. 
Poate că s-a spus tot ce era de spus și impresia neajunsului 
pornește din starea bună pe care o transmite filmul. Nu ne 
rămâne decât să așteptăm o nouă producție a lui Daniel 
Sandu. Poate vara viitoare, poate peste încă zece ani - un 
film cel puțin la fel de onest, de viu – o nouă piesă de re-
zistență pentru cinematografia românească. What a good 
time to be alive.  
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Deși vrem să trăim acum, într-un 
veșnic acum, oamenii sunt repetitivi, 
arhetipali. Acțiunile lor sunt absolut 

deductive și rareori se poate întâmpla ceva 
ce să spargă sfera logicului. Poate acele mici 
modulații dincolo de arhetipal fac lumea să 
fie mai interesantă și mai puțin repetitivă. 
Uneori logica repetiției e interesantă în sine. 
De aici emerge și tema mitului. Societatea 
actuală tinde către o reinterpretare și, în 
acest caz, o reinterpretare a mitului, a arhe-
tipului absolut. Mitul lui Orfeu. Puțini sunt cei 
care nu cunosc această istorisire ancestrală. 
Orfeu, cel pierdut în iluzii, cel care, din dorin-
ță, o pierde pe Euridice. Acel Orfeu. 

Industria cinematografică ne-a dăruit filmul Orpheus 
(1950) și, da, ne-a dăruit, căci regizorul Jean Cocteau 

a realizat o revoluție cinematografică. Imaginați-vă un 
film tulburător, un film spiritual în care spațiul vorbește, 
spațiul reflectă. Însuși curajul lui Cocteau de a-și asuma 
reinterpretarea mitului este grăitor. Mai mult decât rein-
terpretare, Cocteau îl aduce pe Orfeu astăzi, dovedește, 
poate chiar inconștient, acel curent arhetipal, acea repe-
tiție continuă, deductivă. Arhetipul zace în orice muritor. 
Pelicula debutează cu imaginea lui Orfeus/ Orphée (Jean 
Marais) care participă indirect la crima poetului Cègeste 
(Edouard Dermithe), spre a cădea în mrejele morții, ale 
Prințesei (María Casares). În acest traiect ascendento-des-
cendent, Orfeu trece printr-o experiență transcedentală, 
se hrănește cu poezie și își croiește, practic, drumul către 
moarte, căci moartea rămâne singură certitudine, singura 
care fascinează cu adevărat. Și, totuși, unde e Euridice? 
Pelicula respectă mitul. Orfeu e condamnat întru/ spre 
moarte ca Euridice.  

Analiza fenomenului Orfeu se mulează perfect cine-
matografic și s-a realizat așa cum se realizează toate lu-
crurile demne într-o trinitate. Întâi, concepția lui Stéphane 

Orpheus Poetul, moartea, oglinda

Uneori, poezia nu este de ajuns. Uneori, contează ce se întâm-
plă acum. Suma momentelor cărora le spunem “acum” este 

ceea ce, am putea spune, idealul. 

Ana Ţebrean
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Mallarmé. Poetul, artistul, în sine, trebuie să treacă praguri 
succesive ale morții spre a se proiecta în eternitate. Logica 
silogistică amintește de concepția lui Descartes de artist 
dezbărat de egoism și proiectat spre a vindeca, spre a 
absolutiza sau, cum îmi place să spun, a eterniza. Ca orice 
muritor de rând, Orfeu suferă drama eternizării, suferă 
drama depășirii. În moarte, totul este sigur, condamnarea 
la moarte se face din dorință, din mercantil. Euridice moa-
re doar din asociere. Orfeu moare din egoism, din setea de 
moarte a omului care nu se poate eterniza altfel. 

Al doilea aspect al acestei trinități este abolirea morții 
spre a da naștere poetului universal. Ca să îi ofere lui Orfeu 
o nouă viață, o nouă șansa de a retrăi, Prințesa (moartea) 
se anihilează într-o condamnare la nefericire. Poetul me-
rită, poetul merită pentru că îndrăznește să privească în 
spate, poate mai mult ca orice muritor, poetul este cel ca-
pabil să privească moartea în ochi, fără a se adânci într-un 
hău al amorfului. Întotdeauna am crezut că egoismul, în 
artă, este singurul care poate fi iertat (vorbește ego-ul de 
protoartist al autorului, mă scuzați). Al treilea factor este 
oglinda, neiertătoarea oglindă în care te privești în bătrâ-
nețea și abolirea corpului tău, deci, cu siguranță, factorul 
extern ce te apropie de moarte. Oglinda apare în scenă 
inițială, la moartea și reînvierea parțială a lui Cègeste, în 
care această unealtă acționează că mijlocitor, ca albie între 
malurile Styxului. Moartea se reflectă în oglinzi. Fiți atenți 
la reflexiile din bălți data viitoare.  

Motivele fiind enumerate, Jean Cocteau a pregătit 
aproape perfect terenul spiritualității, dar nu ar fi reușit 
fără Orfeu, fără actorul din spatele lui Orfeu. Jean Marais 
este unul din puținii actori care reușesc să se arate inițiați 
și obsedați iremediabil de moarte. Puțini exhibiționiști sunt 
capabili să adore moartea. Cel mai teribil și cel mai iconic 
gând. Revoluție cinematografică, cu imersiuni muzicale și 
trimiteri la planurile paralele temporal, deschide orizontul 
cinematografiei francize, care va atinge apogeul în anii 80. 
Orfeu (filmul) rămâne el însuși în eternitate. Poate ignorat 
inițial de critică, întrucât Jean Cocteau a acționat cinema-
tografic împotriva mitului, filmul dovedește că e o peliculă 
cu dorință de a eterniza. 

Astfel, pelicula lui Jean Cocteau este o adevărată imer-
siune în spațiul angoasei. Filmul își asumă resposabilitatea 
imensă a reinterpretării mitului, își asumă resposabilitatea 
de a dezvoltă o temă la fel de incertă că însăși viață. 
Sometimes all of our thoughts are misgiven. Our shadows 
taller than our thoughts. 
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Obișnuiesc ca mai mereu, după ce văd un 
film, să citesc câteva recenzii despre el 
în presa străină, iar ultimul film al lui 

Zvyagintsev – Nelyubov – nu a făcut excepție. 
Familiară deja cu temele tratate de regizorul 
rus în filmele sale, anticipam într-o oarecare 
măsură ceea ce aveam să găsesc în articole. 
M-a frapat însă un alt aspect: toate (pe care 
le-am citit eu!) susțineau că pelicula surprin-
de societatea rusă și, implicit, degradarea 
acesteia, cu accent pe ideea de spațiu estic, 
cu atât mai mult cel rus. Când am văzut că se 
tot repetă titlurile mari ce incriminează Rusia, 
a început să îmi apară un semn de întrebare. 
De unde acest complex de superioritate al 
publicațiilor vestice? Răspunsul nu a venit 
atât de greu, căci poate fi intuit destul de 
repede. Indignarea rămâne, însă. 

Zvyagintsev ilustrează într-adevăr cu precizie spațiul 
estic european în filmele sale, dar de la un punct încolo nu 
mai e vorba de națiune sau de mentalitatea specifică unui 
loc, ci de societate și de om în general. E ușor să trăiești 
fără să îți asumi cine ești.

Sau nu? De aici pleacă și filmul. Doi soți care vor să 
divorțeze. Zhenya, de o frumusețe glacială și o privire 
incisiv-răzbunătoare, permanent captivă dimensiunii go-
lite de orice esență pe care telefonul mobil i-o propune. 
La celălalt capăt, Boris, cu o lehamite impasibilă față de 
prezența familiei, dublată de frica pierderii locului de 
muncă în absența acesteia, dând impresia că tot ce vrea 
e să scape din lumi în care intră singur. Fiecare dintre ei 
are deja alt partener; Zhenya pe un bărbat mai în vârstă ca 
ea și foarte bogat, Boris pe o fată tânără pe care a lăsat-o 
deja însărcinată. Fiecare susține că acum și-a găsit iubirea 
adevărată. Ceea ce îi leagă de fapt de partenerii lor e se-
xul, din care e anulată la un moment dat până și pasiunea 
carnală. Conexiunile dintre personaje sunt la fel de goale 
ca imaginile de la începutul filmului; o pădure acoperită 

Nelyubov Fără iubire

Zvyagintsev ilustrează într-adevăr cu precizie spațiul estic 
european în filmele sale, dar de la un punct încolo nu mai e 

vorba de națiune sau de mentalitatea specifică unui loc, ci de 
societate și de om în general. 

Anastasia Fuioagă
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de zăpadă – negru, alb, gri, rece, singurătate cruntă. La 
mijloc, Alioșa, un copil de 12 ani, dezmembrat de orgoliul 
părinților, care îi întind corzile sufletului la maximum, până 
când acestea pocnesc. Nimeni nu se obosește însă, să mai 
și observe asta. În urma unei certe cu Boris (în care cei 
doi părinți declară deschis, aproape cu ură, că niciunul 
nu dorește custodia copilului), Zhenya trântește ușa de la 
baie și ceea ce rămâne în urmă e silueta fragilă a lui Alioșa, 
într-o umbră densă, cu fața contorsionată de un urlet mut 
de disperare. Pe măsură ce camera se îndepărtează de 
chipul băiatului, acesta din urmă devine din ce în ce mai 
pregnant, rămânând parcă încrustat în mintea privitorului. 

Nimeni nu vede și nimeni nu aude. 

Cei doi părinți își dau seama că Alioșa a dispărut abia 
după două zile, sunați de directorul școlii pentru a raporta 
absența de la cursuri, iar Zhenya nu e capabilă nici măcar 
să își dea seama dacă băiatul a mai trecut pe acasă în cele 
două zile sau nu (asta după ce, cu o noapte înainte, îi măr-
turisise partenerului ei că nu își dorise niciodată copilul, că 
nu îl iubea și că la naștere îi fusese scârbă să îl țină în brațe, 
iar acesta îi răspunse că fără iubire nu se poate trăi). Boris 
nu se arată prea alarmat de situație inițial, Zhenya sună 
totuși la poliție, ai cărei agenți îi spun că practic nu vor face 
nimic, întrucât nu dețin destule resurse pentru a demara o 
căutare și ulterior o anchetă. O îndrumă pe mamă să intre 
în legătură cu un serviciu de voluntari care sa o ajute să 
își găsească copilul, lucru care se și întâmplă. De aici, pe 
măsură ce căutările avansează fără vreun rezultat concret, 
tensiunea crește, disecând cu o precizie chirurgicală tot 
ce întâlnește în calea sa: societatea, personajele, privito-

rul, omul. Căutarea lui Alioșa propune o serie de imagini 
care ajung să bântuie lumea, toate inducând o senzație 
de pierdere și pierzanie deopotrivă, confuzie și golire. O 
bunică paranoică, a cărei singură reacție posibilă la orice 
s-ar întâmpla, e acuzarea, tonul ridicat și alungarea oricui 
i-ar trece pragul. Echipajele în veste portocalii care coboa-
ră în linie dreaptă panta din pădurea aflată în apropierea 
locuinței lui Alioșa. O pădure care pare imaginea unui 
purgatoriu, un spațiu al stagnării, al blocajului, interior și 
exterior, invadată în mod sinistru de voluntarii pe care 
i-am văzut ca pe niște soli ai disperării. Un rău care parcă 
se ascunde nefast printre tufișurile desfrunzite. Clădiri 
abandonate, sticlă spartă peste tot, sunetul încălțărilor pe 
cioburi, care ajunge să îți facă stomacul să se strângă. Tatăl 
îmbrăcat în negru care merge în sens invers cu echipajele 
printre etajele clădirilor, nemaiștiind, pentru câteva mo-
mente, ce caută cu adevărat.

Unde mai e omul în toate astea? Nicăieri.

Căutarea băiatului seamănă cu o coborâre în Iad, culmi-
nând cu vizita la morgă, care se suprapune, de fapt, peste 
interioritatea celor doi părinți. Între cei patru pereți plini de 
sânge, de față cu un cadavru desfigurat al unui băiat necu-
noscut, acolo se vede cine e cu adevărat fiecare dintre ei. 
Și niciunul nu are puterea să își asume goliciunea propriei 
conștiințe. Zhenya începe să țipe și, printre lacrimi, îl lo-
vește isteric pe Boris; la rândul lui, bărbatul se prăbușește 
la pământ și izbucnește în plâns. Amândoi își dau seama 
că sunt doar niște carcase al căror ultim conținut s-a risipit 
odată cu dispariția băiatului și pleacă de la morgă fără să 
se mai uite înapoi, înăuntrul lor.  Boris nu este capabil să își 
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iubească nici al doilea copil, Zhenya rămâne aceeași prizo-
nieră a telefonului mobil, iar afișele răspândite prin oraș își 
pierd culoarea. Singura urmă a trecerii lui Alioșa prin lume 
e o bandă în roșu și alb aruncată în crengile unui copac.

M-am așteptat pe tot parcursul filmului ca Alioșa să fie 
găsit mort, însă nu s-a întâmplat și cred că asta dă de fapt 
greutate finalului. Cum ajung doi oameni să se chinuie 
unul pe altul în felul în care o fac Zhenya și Boris? Ce faci 
când pierzi fără urmă un copil pe care nu îl iubești? Ce ar 
trebui să simți și ce simți de fapt? Cum îți mai continui 
viața după? Problema fundamentală însă e dacă poți sau 
nu să trăiești fără iubire. Răspunsul și-l dă fiecare, dacă 
poate. Am stat o bună parte din noapte încercând să gă-
sesc un răspuns, măcar vag. Încă nu știu dacă e da sau nu, 
dar știu că nu poți trăi în neiubire, cum s-ar traduce titlul 
original din rusă. Omul nu poate trăi, în adevăratul sens al 
cuvântului, înconjurat numai de ură, de discordie, știind 
că nimeni, dar absolut nimeni pe lumea asta, nu îl vrea 
sau nu l-a vrut vreodată. Întotdeauna va căuta ceva care 
să îl distragă, un refugiu, ceva care să aducă un simula-
cru de liniște și ordine. Un om torturat emoțional va fugi 
mereu (sau, în fine, în cele mai multe cazuri) de ceea ce îl 
desființează ca ființă umană, va fugi și nu se va mai uita 
niciodată înapoi. Puțini sunt cei care reușesc să își asume 
întru totul o experiență, căci există o diferență între a face 
acest lucru și a reuși să mergi mai departe fără frica de a te 
dezmembra dacă privești înapoi.

Filmul lui Zvyagintsev pune problema asumării a ceea 
ce ești într-un mod dur, care provoacă inevitabil o întâlnire 
cu sinele. Ca privitor, alături de cele două personaje în acea 
cameră îmbâcsită a morgii, te întrebi dacă tu ți-ai asumat 
cine ești și dacă ai putea vreodată să ajungi în situația 
celor doi. Până la urmă, ce înseamnă, de fapt, asumarea? 



Dacă imaginarul a reușit vreodată să înlocuiască 
dragostea cu amăgirea, proiectând-o într-un virtu-
al mai mult sau mai puțin accesibil, nu a putut să 

substituie nimic prieteniei. În aceeași măsură, atât aceasta, 
cât și iubirea se întemeiază pe o iluzie aparte, într-un joc și 
într-un legământ, iar acolo unde oricare dintre cele două 
se termină, rămâne un gol, un vid dens, impenetrabil. 
Chiar dacă instinctul a dezvăluit ființei iubirea, ca mai apoi 
să reveleze valoarea prieteniei, prin fiecare dintre acestea 
omul îl descoperă pe celălalt și, urmând o legătură (înno-
dată fie în jurul iluziei, fie în jurul unei porniri spontane), 
ajunge de fiecare dată la un sine redefinit (nu întotdeauna 
voluntar) de aproapele său. Prietenia își cere o dimensiune 
proprie, consacrată, întrucât nu este trăită separat de sine 
sau de celălalt, nici întru totul împreună (cum se întâmplă 
cel mai adesea cu iubirea): ea devine un spațiu în sine, un-
deva la mijlocul distanței dintre oameni, locuit constant, 
inconștient, de spirit, și vizitat de gând, vecin preocupărilor 
și grijii, ce se înrădăcinează interdimensional. 

Marea prietenie e, fără îndoială, la fel de puțin obișnu-
ită ca marea dragoste, ca și aceasta, ea nu e un fenomen 
natural, ci un produs de cultură, al spiritului, care, poten-
țând o pornire spontană și sporadică, o transformă într-un 
sentiment concentrat, conștient și continuu. (Alexandru 
Paleologu)

Când Narcis s-a aplecat asupra apei pentru a se privi, a 
cunoscut un chip pe care nu îl mai văzuse niciodată, de o 
frumusețe incomparabilă oricăror altora: a văzut ceea ce 
nu văzuse niciodată în lume și s-a îndrăgostit, sub bles-
temul de a iubi prima ființă care i se va arăta. Prietenia 

concentrează reminiscențele aceluiași blestem, impulsul 
neprevăzut și incontrolabil care face omul să se lege de 
primul spirit pe care îl întâlnește, de o frumusețe nease-
muită și, mai mult decât atât, înzestrată să dezvăluie și să 
potențeze o strălucire neasumată a sinelui, chiar și atunci 
când aceasta înseamnă conștientizarea lipsei. 

Alexandru Paleologu vede în marea prietenie un produs 
de cultură, care se întâmplă la nivel spiritual, concretizân-
du-se prin asumare ca trăire sau, mai exact, ca un mod 
de a trăi, perpetuu și intens, prin și alături de celălalt. În 
ce măsură însă, și în ce condiții, poate ființa prietenia 
adevărată? Pentru a putea iubi, omul trebuie, întâi de 
toate, să accepte că nu este desăvârșit, să își recunoască 
limitările, întrucât prietenia înseamnă atât compatibilitate, 
cât și complementaritate. În aceeași idee, Platon scrie în 
dialogul Lysis că iubește acela care este imperfect, însă, de 
vreme ce niciunul dintre muritori nu a atins deplinătatea, 
aș adăuga că iubește acela care înțelege că este imperfect. 
Poate tocmai această conștientizare justifică dorința 
sufletelor ample, precum Aglaia, sau Evgheni Pavlovici să 
caute prietenia Prințului Mîșkin, reușind să vadă în el ceea 
ce le lipsește lor sau ceea ce și-ar dori să devină.

Înțeleasă ca fenomen cultural, prietenia este mai 
degrabă convergența unor destine, întrepătrunderea 
unor existențe. Deci, pentru a se putea defini în prietenia 
adevărată, ființa trebuie să facă mai mult decât să existe, 
trebuie să aibă o existență, întrucât fiecare aduce în relație 
aportul propriei dimensiuni. 
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Alexandra Baban

universal. Nu același lucru se întâmplă și cu Ghilgameș 
atunci când îl descoperă pe Enkidu? Întâlnirea celor doi 
este premeditată de zei, care decid că singura cale de a 
pune capăt abuzurilor regelui din Uruk este să îi ofere o 
entitate cu o soartă pe măsura aceleia a protagonistului. 
Compatibili din punct de vedere spiritual (Enkidu, chiar 
dacă inițial sălbatic, este îmblânzit de zei, și tot în aceștia 
își are originile și Ghilgameș, fiind de descendență divi-
nă), complementari prin principiile pe care le reprezintă 
(Ghilgameș provine din mijlocul civilizației, în timp ce 
Enkidu este adus din sălbăticie), între cei doi se leagă o 
prietenie care reface echilibrul universal, restabilind, tem-
porar, pacea în cetatea Uruk-ului. Pentru că aceeași relație 
care reinstaurează armonia, va deranja mai apoi instanțele 
superioare, conducând la o altă dezechilibrare majoră, 
a cărei finalitate este să confrunte puterea prieteniei cu 
neputința umană, pentru a reaminti coordonatele exis-
tenței omului: Enkidu este ucis, iar Ghilgameș încearcă să 
sfideze legile firii pentru a-l salva, dar eșuează. Dincolo de 
legământul cu celălalt, prietenia dezvăluie disponibilitatea 
iubirii (sub cele mai pure forme), reordonând, întâi de 
toate, interioritatea celui care se leagă, pentru ca mai apoi 
armonia lăuntrică să se transforme în principiu cosmic 
ordonator. Adesea se vorbește despre puterea prieteniei, 
incontestabilă, însă înțeleasă superficial. Aceasta nu se 
referă la beneficiul adus sinelui, propriei persoane, ci la 
capacitatea de a modela întregul Univers. Prin legământul 
lor, Ghilgameș și Enkidu influențează echilibrul, marea 
prietenie devine o forță, însă, înainte de a lăsa omului 
posibilitatea să conștientizeze acest lucru, este adus față 
în față cu vulnerabilitatea singurătății. 

Se poate construi o mare prietenie fără a avea ca fun-
dament generozitatea? Alexandru Paleologu încearcă să 
stabilească hotarul dintre aceasta și dintre altruism. Astfel, 
un om generos se poate defini într-o prietenie adevărată, 
fără a fi, neapărat altruist, însă un altruist ce nu are vocația 

Nu se poate construi o prietenie având ca 
fundament un singur destin, tocmai fiindcă 
aceasta înseamnă intersectare și asumare a 
întregii ființe a celuilalt. 

În Despre prietenie, Paleologu observă că nu se poate 
fonda prietenie între oameni cu existențe nule; aș adăuga 
însă că, mai mult decât atât, întâlnirea dintre două entități 
nenule în trăit poate depăși orice impediment de altă na-
tură. Doar un spirit ce are, cu adevărat, o existență dispune 
de vocația „marii prietenii”, astfel că acesta va căuta și va 
prefera amplitudinea unui spirit de aceeași alcătuire, în 
locul oricăror altor criterii. Același lucru se întâmplă și cu 
Ahile și Priam: dușmani prin conjunctură (sau prin tradi-
ție), întâlnirea acestora, atunci când Priam se înfățișează 
pentru a recupera trupul neînsuflețit al fiului său, Hector, 
dezintegrează principiile care stătuseră la baza războiului, 
aducând față în față două suflete care suferă și care, mai 
mult decât atât, au disponibilitatea de a suferi într-atât, în-
cât suferința lor să anuleze ritmurile prestabilite în univers.  

Alexandru Paleologu vorbește despre o anumită le-
gislație a prieteniei, aflată la baza tuturor legăturilor, un 
pact tacit, nescris, dincolo de perceptibil (scris, ar deveni 
un tratat), care înseamnă tocmai asumarea destinului 
celuilalt, care vine mai degrabă ca o alegere, motivată de 
compatibilitate și complementaritate, ambele încadrabile 
impalpabilului. Compatibilitatea se referă la existența 
ne-nulă, la amplitudinea spirituală. Tind să cred că vizi-
unea asupra lumii, convingerile, idealurile fiecăruia sunt 
de natură conjuncturală; chiar dacă acestea stau în calea 
desăvârșirii prieteniei, spre deosebire de disponibilitățile 
spirituale, ele sunt reversibile, uneori chiar prin însăși pu-
terea întâlnirii cu celălalt. Complementaritatea este strâns 
legată de conștientizarea imperfecțiuni și a lipsei, este 
găsirea deplinătății prin intermediul aproapelui, înseamnă 
definirea prin propriile goluri, însă pe care le putem vedea 
întregite în cel de lângă noi. Prietenia devine, în definitiv, 
alături de iubire, mijlocul ultim de a ne defini întocmai 
prin ceea ce nu suntem, de a exista prin chiar lucrurile în 
care, în tangibil, nu existăm. De aici izvorăște capacitatea 
celor două de a schimba destine, de a influența echilibrul 
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generozității nu se poate încadra acesteia. Cel generos 
oferă cu ușurință (fără a face referire doar la generozitatea 
materială, ci și la cea spirituală), fără ca acest act să fie 
motivat de egoism sau de altruism: dărnicia este un gest 
natural pentru acesta și care nu anulează propria existen-
ță, lucru la care este predispus altruistul. Raportarea con-
stantă la celălalt, definirea prin acesta substituie treptat 
existența sinelui, până la momentul în care altruistul nu 
mai poate dărui, pentru că s-a risipit, s-a consumat întru 
totul, gravitând doar în jurul celuilalt. 

Gatsby întruchipează întocmai generosul, ale cărui acte, 
deși au la bază tendințe aparent egocentriste, fundamen-
tează disponibilitatea marii iubiri și a „marii prietenii”. Fără 
a fi darnic când vine vorba despre adevărurile imediatului, 
el oferă, atât din punct de vedere spiritual, cât și material, 
cu o naturalețe de multe ori contrariantă. Deși scopul lui 
a fost multă vreme să câștige, să adune, nu este avar, 
întrucât banii reprezintă un mijloc prin care el înțelege și 
își susține generozitatea, poate sub apăsarea gândului că 
altceva nu ar putea să ofere, desconsiderându-și amplitu-
dinea spirituală (reconfirmată tocmai de motivele și ges-
turile sale). Prietenia dintre el și Nick Carraway marchează 

profund destinele care converg și sunt mutual asumate, 
având la bază o singurătate care împiedică exprimarea 
generozității. Diametral opus este prințul Mîșkin, a cărui 
generozitate este mai degrabă efectul altruismului su-
praextins. El trăiește întru totul prin relațiile stabilite cu 
societatea, tânjind după acel moment în care va putea 
asuma și împărtăși pasiunile umane. Adesea rușinat în fața 
celorlalți, uneori chiar numai de ideile sale, își anulează 
treptat vocația marii iubiri și a marii prietenii. Este blând, 
iubitor de oameni, un adevărat filantrop, aparent generos 
în a se expune, în a-și oferi sufletul, și totuși nu reușește 
să depășească anumite limitări. El poate să resimtă com-
patibilitatea și complementaritatea (cum se întâmplă și cu 
Rogojin), însă nu se încadrează, disponibilitățile sale nu se 
regăsesc nicăieri în persoanele din jur, care, ca Aglaia sau 
Evgeni, încearcă să pătrundă profunzimile sale lăuntrice, 
însă se confruntă de fiecare dată cu imposibilitatea de a 
recunoaște, de a identifica amplitudinea spirituală, estom-
pată în altruism.

Compatibili și complementari sunt și Ahile și Patrocles, 
împărtășind același spirit de războinic desăvârșit, însă în-
trunind valențe contrare, după cum remarcă Petru Creția 
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în Ahile: Patrocles este de o blândețe aparte, ar putea 
întruchipa bunătatea, este prețuit și îndrăgit de către 
toți; Ahile, deși nu este mai prejos de prietenul său în 
fața societății, este de o natură diferită, fiind mai degrabă 
luptătorul loial, mai impulsiv, pasional și pasionat. Poate 
că destinele celor doi converg la mijlocul dintre trecutul 
îngropat al lui Patrocles și viitorul refuzat de Ahile. Patrocle 
devine scutierul lui Ahile după ce este alungat din cetatea 
lui, fiindcă ucisese cu cruzime un om, moment care l-a 
făcut să-și reconsidere existența sau, poate, care l-a eli-
berat de o anumită tensiune lăuntrică ingenuă, devenind 
apoi un model de blândețe și de cumpătare. Ahile se evi-
dențiază ca fiind echilibrat sau, mai exact, controlându-și 
reacțiile pasionale, într-o anumită măsură latente, care 
sunt declanșate de marea suferință a pierderii prietenului, 
trăită, după cum spune și Paleologu ca o moarte a sinelui. 
În numele lui Patrocles, el batjocorește trupul neînsuflețit 
al lui Hector. În fața unei astfel de fapte, mai poate priete-
nia să fie considerată o valoare supraindividuală, de vreme 
ce pare să sfideze dreptatea? 

„Prietenia este dreaptă prin ea însăși, ea 
întruchipează însăși dreptatea”

Părând mai degrabă să mizeze pe amplitudinea spiritu-
lui aceluia cu vocația marii prietenii, Paleologu surprinde 
faptul că, prin orice act motivat de această iubire pură, 
autentică, omul își asumă și își definește singur dreptatea 
și libertatea, ambele fiind incontestabile. În prietenie, omul 
când decide asupra destinului celuilalt, decide de fapt asu-
pra propriului destin, întrucât cele două sunt întrepătrunse 
prin legislația prieteniei. Valori fundamentale ființei (nu 
numai din punct de vedere moral), dreptatea și libertatea 
se concretizează ca spațiu de desfășurare al legăturii. 

În prietenie, ființa are libertatea de a hotărî, de a alege 
sufletul sau spiritul potrivit, tocmai fiindcă întotdeauna 
se află la baza acestei relații un interes, idee susținută și 
în Despre prietenie, pe care, totuși, Paleologu nu o duce 
până la capăt. Prietenia interesată nu înseamnă a vedea în 
celălalt o sursă materială, ci, mai degrabă, înseamnă valo-
rificarea unei posibilități sau a unei disponibilități comune, 
șansa de a evolua sau de a deveni mai bun alături și prin 
celălalt, cultivarea compatibilității și a complementarității 
sau chiar simpla împărtășire a unei suferințe fundamenta-
le. Prieteniile care forțează limitele dreptății și ale libertății 
tind să cred că sunt recognoscibile în cele care se con-
struiesc între luptători, între soldați, în timpul războiului. În 
Războiul nu are chip de femeie și Soldații de zinc, Svetlana 
Aleksievici surprinde întocmai această vocație a spiritului 
sau a destinului, care de multe ori aduce împreună aparent 
întâmplător oameni pe care, din acel moment, îi leagă pe 
vecie. Unde este dreptatea atunci când prea mulți compa-

trioți zac neînsuflețiți în fața ta, iar tu te bucuri, la căpătâiul 
lor, că prietenul tău nu a murit, unde este libertatea când 
vagonul de tren sau frontul alege pentru tine?

Dincolo de aceasta, libertatea prieteniei stă poate în 
caracterul revocabil și în iertare. Un prieten poate fi re-
negat (asemenea unui membru al familiei) atunci când 
nu se mai încadrează acordului nescris al relației, atunci 
când destinele, cândva asumate reciproc, nu mai converg 
nicăieri. Fie că cei doi nu mai evoluează în același ritm, sau 
că s-au schimbat odată cu trecerea timpului, o prietenie 
revocată nu își anulează natura de mare prietenie. Oamenii 
sunt cei care schimbă oameni, individul evoluând sub 
semnul interacțiunilor sale, însă transformarea radicală 
(suficientă pentru a demonta legământul) a aproapelui de 
multe ori nu este altceva decât o realitate refuzată încă 
de la început. Limitată de imposibilitatea de a pătrunde 
întru totul sufletul unui om, ființa are posibilitatea de a 
destitui prietenia, însă mai important, poate învăța ier-
tarea. Iertarea este nu atât o verificare a aproapelui (prin 
cea de a doua șansă), cât o confirmare a spiritului în fața 
sinelui, întrucât este mult mai greu să ierte, să se confrunte 
cu dezamăgirea, decât să accepte că a greșit inițial sau că 
celălalt nu este ceea trebuia să fie. Așa cum, după mult 
timp, învingând greu orgoliul, teama, furia, locotenentul 
Dan îl iartă pe Forrest (personaje din filmul Forrest Gump 
regizat de Robert Zemeckis) doar pentru ca mai apoi să 
se construiască între ei o prietenie mare (chiar având ca 
fundament povara aceleiași cruci a suferinței), ființa este 
liberă să decidă, în numele valorilor și lucrurilor în care cre-
de cu adevărat. Prietenia adevărată depășește palpabilul, 
chiar și atunci când îi sunt lăsate momente de îndoială, de 
dezechilibru. Într-un asemenea legământ, iertarea nu se 
referă întotdeauna la celălalt, ci și la iertarea sinelui. Ahile 
nu se poate ierta pentru soarta lui Patrocles, astfel încât 
libertatea lui devine un verdict al morții, ca element de 
continuitate, care să nu frângă destinul celor doi războinici.

Așadar, prietenia devine un destin colectiv, care își face 
loc în spiritual, fiind o disponibilitate de a căuta, de a iubi, 
a celui care își înțelege nedesăvârșirea. Marea prietenie 
devine o forță capabilă de a armoniza sau a dezechilibra 
universul. Ea proiectează ființa într-un spațiu în care drept-
atea și libertatea sunt redefinite prin prisma complemen-
tarității și compatibilității dintre oameni, asemănându-se 
într-o anumită măsură unei relații familiale, însă lăsând 
posibilitatea revocării. Este o altfel de înfrățire, e o taină 
a împărtășirii (necesitând o generozitate aparte), e, poate, 
momentul, în care crucea lui Rogojin devine crucea lui 
Mîșkin, iar crucea lui Mîșkin devine crucea lui Rogojin și, 
sub o apăsare întâi primită, și abia apoi cedată, încep să 
se frângă destine.
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Prietenia. Despre o a treia 
tâmplă
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u Trei tâmple. Am putea număra omului, 
neanatomic, trei tâmple. Două dintre ele, 
arhicunoscute, reperate ca o dreaptă și o 

stângă, îi aprobă fizicului totul, de la pretextul 
susținerii la fatalitatea căderii. Mai este, to-
tuși, o a treia. Tâmpla căreia contemplarea îi 
este restrânsă, pentru care impactul nu este 
posibil. Asemănătoare unei membrane din 
non-materie, amorfă, chiar, prin imparțialitate, 
prin statica implicită. Și, până aici, nu știu dacă 
putem supune interesului prea mulți factori de 
noutate.

Membrana aceasta nu este o unghie sau o pieli-
ță, dar e intrinsecă trupului nostru, independent de o 
anume distanță. Nu e vizibilă, dar e o camuflare a noastră 
permanentă, în însăși nevoia de auto-recunoaștere. Ne 
deghizăm cu a treia tâmplă a noastră. Astfel, în timp, unii 
dintre noi descoperim simțul umorului, alții, toleranța, 
misoginismul sau plăcerea drumului ușor. Unii renunțăm 
la complexe, alții le căpătăm, ne amintim laturile noastre 
uitate sau uităm irevocabil cum am fost. Descoperim că 
putem mânca, generând înfrângerea firii noastre gustati-
ve, asocieri pe care nici nevoia însăși de a supraviețui, ex-
perimental vorbind, nu ne-ar putea convinge să o facem. 
Auzim diferit, trezindu-ne gestionați de ritmuri incompa-
tibile, până atunci, sufletului nostru. Desigur, semiotica de 
stări, fie ele abundențe sau privațiuni, este atât de largă, 
încât ne-o putem închipui surprinzând, cu ușurință, un act 

de vizionarism și transformându-se, oricând, într-o nouta-
te pentru orice anticipare. 

Această a treia tâmplă s-ar putea legitima ca mistică: un 
al treilea ochi, un al treilea corn. Și am rămâne cu această 
constatare frustă, dacă am putea ignora, măcar pentru o 
clipă, natura sa duplicitară: un deget în plus celor cinci, de 
la o mână, o a treia buză, formată prin despicătura celei 
superioare, o ureche implantată mai sus de linia proporți-
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onalității estetice. Membrana aceasta amorfă (pentru care 
a spune că e din vapor, în încercarea de a o dezintegra din 
substanțialitatea noastră, înseamnă a o materializa enorm) 
suportă o singură negare. La fel ca non-culorile. Doar albul 
poate primi ca polaritate opusă negrul, acestuia din urmă 
revenindu-i albul ca singură opțiune de negare. Pentru a 
treia noastră tâmplă, izolarea e forma, singura formă de 
antiteză. 

În cele ce urmează, trebuie să stabilim că fiecare om 
are o a treia tâmplă particulară. Altfel spus, ceea ce pentru 
unii constituie un al treilea ochi, pentru alții e un al șaselea 
deget la o mână. Ambele forme, la fel de integrate, de 
indispensabile și de utile. Totuși, nu-i putem refuza 
ochiului în plus meritul unei flagelări unice, reperate, 
asumate. Ochiul-mentor. Cel care ne expune potențialul 
nostru cel mai apropiat perfecțiunii, care, prin tehnica 
modelului, ne cartografiază existența, clarificându-i 
însemnătatea până la punctul în care fiecare pas e mai 
mult decât simplă progresie, este evenimențial. Traiectul 
acesta mânuit păpușărește este tocmai cioplirea care, 
multora, având o tâmplă de altă sorginte, le lipsește. Nu 
putem să nu recunoaștem doza de premeditare a unui 
astfel de hazard, care, în multe dintre cazuri, supus unei 
sentențiozități mai mult austere decât benefice, poate 
deveni mulajul zvâcnirilor necenzurate, dar autentice. De 
asemenea, chiar insul, neîncrezător în conștiința sa rudi-
mentară, poate alege să vadă doar cu cel de-al treilea ochi, 
anulându-și treptat identitatea, amenințat, când și când, 
de un reflux subsidiar și coșmaresc al unui eu la care nu-și 
va mai aminti niciodată cum să recurgă.

Pe de altă parte, ipostazei patologice (mai comună, de 
altminteri, unui deget în plus) îi putem recunoaște nu doar 
inoportunarea estetică. Am reușit să ne raportăm la un al 
treilea ochi ca la o șansă de perfecționare și cunoaștere an-
ticipate, dar a trebuit să admitem, preliminar, neșansa unui 
vizionarism sentențios, a unei inteligențe schematizate. 

Un deget suplimentar e un defect materializat, 
căruia nu i ne putem sustrage. Ne putem preface 
mai puțin egoiști, mai mult toleranți, mai 
consensuali cu lumea din jur și cu orice iminență, 
fie ea și agresivă. 

Ne putem minți pe noi înșine și ne putem ierta mai 
mult, devenind mai ipocriți în pretextivitate ca niciodată. 
Aceasta, pentru că și tenebrele sufletești cunosc naivitatea 
lamentării și grandoarea asumării, doar că, pe cea din 
urmă, o pot afișa numai cu cinism și niciodată cu demni-

tate, punând chiar enormitățile pe seama clișeului cu toții 
facem greșeli. Cu aceeași detașare cu care am înlătura o 
scamă de pe (bineînțeles) propria haină. 

Acest al șaselea deget de la o mână poate fi un defect 
constant, o imperfecțiune apriorică oricărei tentative de 
reconsiderare îngăduitoare a propriei firi. Este degetul-au-
tocritic, acela care ne indică mereu pe noi înșine, oriunde 
am fi, orice am face și, mai ales, oricât de iertători am încer-
ca să fim cu noi înșine. Acest deget ne incriminează și ne 
supune unei tăceri dureroase, ne obligă să îngenunchem 
alături de meschinăriile noastre și transformă, chinuitor și 
binemeritat, impresia lumii exterioare în propria noastră 
părere. Devenim, atunci, defectuoși în a ne mai lua apă-
rarea, oamenii cu un deget în plus, care, cel puțin pentru 
noi înșine, am greșit mai mult decât oricine și învățăm să 
trăim cu un regret onest, nevindecabil, încercând să-l con-
vertim în utilitate sau dexteritate, dar niciodată în ispășire. 
Astfel, cu un deget în plus, apucăm mai multe obiecte o 
dată, cu o altă îndemânare, conștienți de stigmatul estetic, 
cel mai dureros dintre toate și, convertiți de la cinism la 
demnitate, reușim să ne simțim datori pentru timpul pe 
care-l economisim.

În toată această aparentă pledoarie pentru existența 
tâmplei cu numărul trei, am omis să speculăm identitatea 
analogiilor noastre. Aceasta se datorează valențelor 
diferite pe care abordarea de față le poate impune. Totuși, 
ne-am putea opri asupra originarului legăturii om-tâmplă, 
verificându-se mai concret în ecuațiile om - al treilea ochi, 
om - al șaselea deget la o mână. Starea sau trăirea sau, 
mult mai merituos spus, relația cea mai fecundă pentru 
acest tip de altoire, care, sub o formă sau alta, ne include 
pe fiecare dintre noi, este mult spusa-și-auzita prietenie. 
În legătura cu prietenul critic, de care nu ne putem lipsi, 
cum nu ne putem lipsi de o excrescență validă a propriului 
trup, intervalul referirilor este foarte larg. Motivația vine 
din faptul că acesta poate fi însuși degetul-patologic, 
având puterea de a ne face prezentă firea, supusă echitabil 
greșelilor mari și celor monstruoase. 

Trăim într-o lume în care prietenia este modernă și 
mondenă, atât de tehnologizată și virtualizată, încât putem 
consimți că o relație de prietenie cu boala noastră, în cazul 
de față, o polidactilie, nu e neapărat neavenită. Atât doar 
că unui deget în plus, mai ales unuia incriminator, nu-i 
putem oferi, oficial, după cum ne-am tot obișnuit, o cerere 
de prietenie. Și totuși, acesta ne este prieten. La fel cum, 
tot din categoria aceasta de tâmplă, prieten ne poate fi 
chiar omul: mama, tatăl, fratele, colegul și o anumită parte 
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tivitatea de care un reper sau criticismul exterior ne pot 
priva, fiind, la rândul ei, neîndurătoare, căci în singurătățile 
noastre sincere nu căutăm să ne mințim. Măcar atunci, în 
neștire, ne datorăm un timp pentru care orice greșeală, 
oricât de monstruoasă, poate fi iertată.

Izolarea, însă, ne parazitează, dar, paradoxal, nu se 
hrănește cu noi. Gândurile noastre își pierd caracterul 
disciplinar și, chiar dacă rămân critice, le acceptăm doar cu 
siguranța perenității lor. Revenirea la colectivitate le des-
tituie și, de cele mai multe ori, le persiflează, tratându-le 
cu superioritatea crudă pe care o primesc, din nefericire, 
vulnerabilitățile. Prietenia cu izolarea, deși lipsită de du-
rabilitate, nu dispune de consumul nostru, dar nici nu ne 
aduce profitul enorm al singurătăților adevărate. Foarte 
probabil subiectiv, găsesc o a treia tâmplă ca scutită de 
fatalitatea oricărui impact, mai ales că noi suntem cei care 
putem alege să o instaurăm, ea nu ni se revendică nicio-
dată sufletește, precum însingurarea.

Prieteniile nu cunosc declin, își pot pierde funcționalită-
țile, dar niciodată familiaritățile. Le trăim când ne sprijinim 
creștetul în celelalte două tâmple, mult mai mult decât 
atunci când ele previn căderea noastră fatală. De unde 
știm sigur că ele ne sunt prieteniile? Când niciodată nu ne 
mulțumesc, când nu ne ajung, când nu sunt nici pe depar-
te așa cum ne dorim să fie. Pentru că oricare a treia tâmplă 
a noastră ne face, neintenționat, să ne întrebăm despre 
idealurile noastre. Ne face să fim buni, chiar în cele mai 
dosnice ipostaze ale vieții noastre. Ne păstrează ușurarea 
că se poate iubi cu limite, dar că există o înțelegere a cărei 
luciditate ne scutește de cea mai crudă sentință a noastră, 
aceea de a muri singuri.

din mentor. Este prietenul care ne responsabilizează, care 
ne acceptă și ne combate drastic: care ne dă însă mereu 
măsura exactă a devenirilor noastre. Ne disproporționează 
în propriii ochi, dar nu ne distorsionează niciodată. Este 
tipul de prieten greu de admis, dar indispensabil. Este tipul 
de prietenie la care putem râvni, întrucât, consecutiv unei 
eventuale pierderi, dauna ireparabilă este compromiterea 
unei reflexii sincere, măcinarea probabilă a autosincerității 
și, efectiv, promiscuitatea devenirilor ulterioare.

Despre al treilea ochi, sigur, putem decanta concluzii 
metaforice, filozofice și chiar, depășind zona mistică, 
ajungem să o interesăm și pe cea metafizică, împrietenin-
du-ne cu deducții, altele decât cele de până acum. Totuși, 
optimă pentru dezideratul unei prietenii, în lumina analizei 
curente, rămâne asocierea ochiului suplimentar, ochiul de 
soacră, cu prietenul-mentor. Cel care supervizează, dar 
reperează, care cucerește până la riscul abolirii unei iden-
tități prin construcția unui model de a fi atât de dezirabil. 

Realitatea este că prietenul-mentor nu 
guvernează, ci îndrumă sau urmărește implicat, 
însă tendința ucenicului-prieten este de a 
imita cu fidelitate și cred că suntem datori 
să recunoaștem, în acest punct, o prietenie 
compromisă. 

Astfel, responsabilitatea ochiului-mentor este riscantă, 
căci reperele se presară lent, în funcție de durata conști-
entizărilor ucenicului, iar modelarea nu se vrea a fi mani-
pulare, ci întărire a unei inteligențe vii, conectate la sensul 
intim al fiecărei intersectări. De altminteri, o astfel de 
prietenie poate fi la fel de invidiată și de aspirată precum 
aceea a degetului-critic, găsindu-se la fel de revelatoare 
și de ofertantă.

Am amintit fugitiv despre polaritatea opusă a prieteniei 
și am ales să o numim izolare și nu singurătate. Aceasta 
s-ar apropia cel mai bine, tipologic vorbind, de prietenia 
fiecăruia dintre noi cu cea de-a treia tâmplă. Trebuie făcu-
tă mențiunea că atât legătura cu ochiul suplimentar, cât și 
cea cu degetul supranumerar sunt altoiri profitabile nouă. 
Noi înșine suntem beneficiarii celei de-a treia tâmple, ea 
rămânând doar o parte configurativă sau suverană, după 
cum am arătat. Membrană care ni se instituie substan-
țial și dezinteresat, servindu-ne ca un organ fiziologic și 
păstrând singurul răspuns al nevoii noastre permanente 
de ajutor și de raportare. În categoria aceasta de priete-
nii parazitare nu avea cum să se clasifice singurătatea. 
Aceasta e întregitoare, remanentă propriilor cunoașteri, 
dar se hrănește cu gândurile noastre și ajunge să subziste 
în colectivitate datorită lor. Ne oferă efervescența și aser-

Sabinne Marie Țăranu este studentă în anul VI la UMF Iași.  
Sabinne este autoare de recenzii literare și eseuri.
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Regăsirea liniştii 
şi fericirile nevoii 
de a admira

Ne găsim unii pe alții prin înstrăinări din ce în ce mai di-
verse, din ce în ce mai abil construite, mai fluide, pentru 
că matricea lor e însăși lumea, iar lumea în sine e o vastă 

străinătate. Cum se bâjbâie întunecos după însoțiri, în zilele pe 
care le trăim, înțeleg oamenii singuri și mai ales pe cei nepotrivit 
însoțiți. Problema alegerii a devenit dilemă, rumoarea nelimpede 
a societății e dezumanizantă, iar găsirea prin aceste cețuri e cel 
puțin labirintică. De aceea, poate, am început să o înțelegem ca 
pe o dragoste. C. S. Lewis încadrează Prietenia în rândul celor 
Patru Iubiri, alături de Afecțiune, Eros și Milă și o distinge dintre 
ele ca fiind cea mai puțin naturală dintre iubiri, cea mai puțin 
instinctivă, organică, biologică, gregară și necesară. Acolo unde 
Venus, carnalitatea, a tăcut pentru că nu și-a găsit spațiul propice 
exprimării sale, vorbim despre un sentiment care nu se împlineș-
te și nu își formulează elucidările decât prin el însuși. 

Intrăm deja în pactul cultural despre care Alexandru Paleologu 
vorbea în volumul de eseuri Despre lucrurile cu adevărat impor-
tante, care este factorul întemeietor al unei prietenii reale, libere 
și complete, provenite dintr-un soi de intuiție mutuală și comună 
spre virtuozități, spre valori și idealuri ale existenței care solidifi-
că, întregesc, încheie. Platon amintea în Lysis sau despre prietenie 
că interesul vital al prieteniei e să se întemeieze în mod natural 
pe ideea de Bine. Aristotel îi continuă gândul atunci când afirmă 
că prietenia urmează din dreptate, că o parcurge vehement încă 
de la începuturile ei, atunci când poate nici cei implicați nu știu 
încă faptul că populează, de acum, o prietenie. În afară de medi-
tația asupra dreptății, pe care o vom întâlni în continuare ca pe o 
forță intuită, imuabilă și primordială a vieții în relația dintre Ahile 
și Patrocles din Iliada homerică, există nevoia de libertate care se 
manifestă incontestabil încă de la momentul alegerii. Prietenia e 
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dreaptă și liberă prin ea însăși și nu există nimic înșelător, 
viclean sau imoral în libertățile pe care le implică ea. 

Prietenia este mai presus de dreptate. În ultim 
resort, aceasta este dreptatea. Dreptatea 
neputând fi decât divină, prietenia, ca și 
dragostea, e de fapt cale împreună către 
Dumnezeu. (Alexandru Paleologu) 

Pornind invers și asumând faptul că dreptatea este doar 
a lui Dumnezeu și știind că dreptatea este prietenie, atunci 
cărei entități o atribuim pe aceasta din urmă? Paleologu 
răspunde: unei căi, unui spațiu autonom, nici transcendent 
și nici uman, recompus permanent și deci nestatornic, 
pentru că finalitatea și lumina sa este Dumnezeu. În Iliada 
și Odiseea (conform interpretării lui Petru Creția, Ahile 
sau despre forma absolută a prieteniei), este important de 
reliefat faptul că singura divinitate din lumea homerică nu 
sunt zeii, ci gratitudinea profană pe care o întruchipează, 
sub forma prieteniei lor, Ahile și Patrocles. În fața morții, 
eroii homerici, conștienți de condiția umană, dau spaimei 
măreția staturii lor omenești. Anulând somnolența și inco-
erența timpului exterior, eroii Iliadei se sustrag durerii, su-

ferinței pe care războiul și moartea le poartă și le transfor-
mă în altceva: într-un spațiu viu, pulsatil care reconstituie 
natura vieții interioare umane. Și în mijlocul ei, nenăscuții, 
dar deveniții frați care cresc, trăiesc și luptă împreună, iar 
la final își dăruiesc unul altuia viețile, sub forma sublimă 
a morții prin care niciun fel de săgeată, de sânge sau de 
cenușă a trupului nu mai îndrăznesc să pătrundă. Calea 
împreună spre Dumnezeu. Dincolo de ea, aither-ul. 

Pentru neapărata evitare a ipocriziei, se acceptă din 
start faptul că prietenia își are ca interese vitale folosul și 
plăcerea. Din ele însă poate decurge Fericirea, însă proce-
sul este amplu și întotdeauna reversibil. Pentru ca o fericire 
să se perpetueze, ea trebuie să conțină în mod constant 
fluiditatea tuturor surselor ei (fericirile biblice sunt cel mai 
relevant exemplu).

Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. 
Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de 
dreptate, că aceia se vor sătura.

Din făgașul preaplin de blândețe al prieteniilor împlinite, 
dreptatea survine ca un fundament și ca un dor. Foamea 
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și setea îl compun asemănător râvnirii androginului, golit 
de vanități, orgolii și plin de seducerea ideii de admirație. 
Afecțiunea produce fericire dacă-și numai dacă există bun 
simț, reciprocitate și decență. Cu alte cuvinte, numai dacă 
intervine ceva mai mult decât afecțiunea și ceva diferit de 
ea. (C. S. Lewis) Caracterul axiomatic al afirmației pledează 
tocmai pentru alăturarea ideii de necesitate a existenței 
valorilor definitorii ale ființei umane, astfel încât bunul simț 
se referă la aportul rațiunii (intelectualitatea prieteniei), re-
ciprocitatea la dreptate (justițiarul prieteniei), iar decența 
la bunătate, răbdare, dăruire și smerenie (înainte de a fi 
transcendentală, prietenia se desfășoară uman). Dacă este 
să se facă referire la cele două tipuri de afecțiuni ale acelu-
iași Lewis, afecțiunea-necesitate și afecțiunea-dar, trebuie 
mai întâi exclusă ideea că prima dintre ele implică fie un 
anume puțin preexistent sau egoism. Dimpotrivă, afecțiu-
nea-necesitate este cea mai deschisă, cea mai primitoare, 
prin faptul că o poate ușor cuprinde pe cea de-a doua. 
Dacă fericirea este o necesitate, ce-i drept secundară, a 
omului, atunci tot ceea ce o provoacă, o naște, o stimu-
lează, inclusiv afecțiunea-dar, se subjugă primei forme a 
dragostei. Căile pe care se afirmă prietenia sunt facilitate 
de însăși prezența ei, iar dumnezeiescul din care decurge 

și care o susține pe un piedestal metafizic al existenței 
umane trebuie, prin stimuli inexorabili și străini omului, să 
anuleze opulența, sfidarea și inadecvarea potențiale prin 
afirmarea dogmatică regăsită în Epistola Apostolului Pavel 
către Corinteni. 

Prin capacitatea de a regăsi în admirația față de celălalt 
pulsul propriilor nevoi, a propriilor forțe și supraviețuiri, 
prin deșertul însetat al firii umane care îmbrățișează sin-
gurătatea atâta timp cât o cunoaște ca pe o așteptare, 
ca pe un răgaz de care este nevoie și care domină nu în 
lipsuri, ci în adăugiri de sensuri, omul este gata de a fi 
prieten. Unii dintre noi, pentru care fenomenul de cultură 
într-o prietenie este cu adevărat însușit, ne trăim viața 
într-o așteptare. Alții, în învălmășiri. Excesul există peste 
tot, evitarea sa ne-ar zeifica. Căutarea poate destrăma sau 
întâlni două ființe ale căror prioritare gânduri sunt cel al 
nevoii, al dăruirii, dar și al darului, iar un ultim instinct se 
desfășoară individual și pe tăcute. Fiecare prietenie își are 
liniști corespondente și subînțelese: înainte, între timp și 
după, exact ca lumile naturale și sentimentale (pentru că 
poartă cu ele afecțiunea dintre Ahile și Patrocles, în fiecare 
luptă, dar mai ales în fiecare confruntare) ale lui Homer: 
pământul, aerul și eterul. 
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Prieteniile seamănă izbitor cu regimurile politice. 
În politologia clasică, lucrăm cu taxonomii simple, 
lumea e zigzagată de regimuri democratice și regi-

muri nedemocratice. Între ele există specii diferite, hibride, 
cu libertăți mai mari sau mai mici, cu bipartidisme suple 
sau multipartisme extinse, cu opoziție față de autoritate, 
cu nesupunere civică sau chiar cenzură. Cu mandate im-
perative și voturi de încredere, cu schimbare de putere și 
alternanță la guvernare. În fine, cu antagonisme acceptate 
sau anihilate. Prietenia e un soi de #rezist. 

Prieteniile nu au instinct democratic, ba chiar aș spu-
ne că, pe alocuri, sunt într-un flirt copios cu autocrațiile 
emoționale. În orice relație de prietenie ne lăsăm guver-
nați, ne cedăm pe îndelete sau total, renunțăm la noi. Nu 
tot timpul, alteori ni se cedează, guvernăm noi absolutist 
ca într-un joc perpetuu de renunțare și despotism emoți-
onal. În prietenie, guvernăm și ne lăsăm guvernați de un 
altul.

Prieteniile nu sunt lungi sau scurte, eterne sau in-
continente, nu se întind de la apariția dinților de lapte 

până la primele dureri articulare. Sunt în afara timpului 
și nu coabitează cu „nu am timp de tine”. În marile priete-
nii, ai tot timpul timp.

Prieteniile sunt niște cuiburi de barză. Căptușite cu 
paie calde, aduse de fiecare și lipite cu tot soiul de lucruri 
de negândit. Dintr-un cuib de barză, vezi lumea. Așa sunt 
și prieteniile - locurile din care vezi lumea. 

Prieteniile sunt, uneori, iubiri complete. Alteori, 
post-iubiri. Și doar uneori, iar asta se întâmplă mult prea 
rar, proto-iubiri. Se cer îngrijite, solarizate, curățate de 
rău, ca toate iubirile. Când există un surplus de curiozitate 
afectivă ajunsă în vecinătăți erotice, prieteniile se transfor-
mă în iubiri canonice. Când prietenia vine după o despăr-
țire, asistăm la o formă de reîncarnare a iubirii în prietenie. 
Există viață după moarte așa cum există și prietenie după 
iubire, deși nu sunt foarte sigură de asta.

Prieteniile pot fi mentorate sau co-mentorate. 
Socrate știa foarte bine de ce își transforma discipolii în 
prieteni, de dragul maieuticii. Marii profesori ne pot fi pri-

DESPRE PRIETENIE, CU 
DRAGOSTE

Da, am înlocuit în textul inițial dragostea cu prietenia. Pentru că niciuna nu poate fi de fapt înlocuită. 

Roxana Dumitrache
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eteni dacă înțeleg că mentoratele sunt, de fapt, co-men-
torate și că rolul lor e să ajută minți să devină libere, nu 
să piloteze oameni. Fragilitățile, insecuritățile, spaimele că 
devenirea nu îți e suficientă le împarți cu prietenii, nu le 
scrii pe pereți în stencils. Bine, uneori poți să faci și asta, 
dar cu condiția să nu te vadă vecina cu pechinezul ăla 
caraghios de la etajul 3. Ideal e să le povestești prietenilor, 
iar uneori, oricât de scandalos, de contraintuitiv, de bizar 
sună, profesorii pot fi prieteni. 

Prieteniile sunt ca religiile. Poți să crezi în lucruri di-
ferite, să te războiești secole întregi, să ajungi la separări 
și schisme, să fluturi steaguri albe, să caricaturizezi fără 
menajamente, să acuzi naivități, să găsești hibe, să forțezi 
hermeneutici. Dar rămâne certitudinea că existe un bine 
oricum l-ai numi. Binele acesta e adevărul prieteniei. 

Prieteniile au ceva dintr-un meci de fotbal. Se ba-
zează pe câteva reguli simple, dovadă că și un copil de 
4 ani le înțelege. Sunt un teren propice pentru machism. 
În câteva momente, în conversațiile crude, în luptele de 
idei, se ajunge la afișarea etosului masculin (și între femei). 
În prietenii, ajungi să-l idealizezi pe celălalt așa cum se 

întâmplă cu starurile fotbalistice. Și tot ca în fotbal, în pri-
etenie atașamentul față de echipa iubită e până la moarte. 
Ca în scandările de pe stadioane. Sau cel puțin în cele pe 
care mi le amintesc când tata nu îmi acoperea urechile. 

Prieteniile pot salva lumea. Frumusețea nu. Contrar 
simțului comun, frumusețea nu poate salva lumea. Până 
acum nu a reușit. Nu cred în sintagma prăfuită și cu re-
ferințe triste „prietenia între popoare”, dar știu sigur că 
prieteniile salvează oameni. De la cădere în plictis până la 
căderea în sine. 

Prietenia este îndelung răbdătoare, este plină de bună-
tate: prietenia nu pizmuieşte; prietenia nu se laudă, nu se 
umflă de mîndrie, nu se bucură de neleguire (...) Prietenia 
se bucură de adevăr,  acoperă totul, crede totul, suferă totul. 

Maximilian Lupu

Roxana 
Dumitrache a 
absolvit London 
School of 
Economics and 
Political Science 
și Facultatea de 
Științe Politice din 
cadrul SNSPA, ca 
șefă de promoție. 
Scrie literatură, este 
pasionată de arabă 
și practică scrima.
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Mara, fata mea de aproape 15 ani, mă întreabă, cu 
câteva săptămâni în urmă, dacă am văzut Call Me 
by Your Name și dacă mi-a plăcut. I-am spus ce 

m-am gândit când s-au acordat Oscarurile: că e mai bun 
decât Shape of Water, la același nivel cu Three Billboards… 
și cu mult mai bun decât filmul care a luat Oscarul anul 
trecut, Moonlight.

Peste câteva zile ecranul telefonului ei avea pe imaginea 
de start un stop cadru cu un adolescent îmbrăcat într-un 
pulover caraghios (Elio), plângând lângă telefon. Telefonul 
fix, by the way. Nu i-am interzis filmul, e o iluzie că poți 
interzice unui adolescent un conținut de pe net, dacă nu 
îl închizi într-o cameră, nu îl legi de calorifer și nu penești 
orice aripă de wireless care ți-ar survola proprietatea. Dar 
nu mă așteptăm să o atingă atât de profund. Și am revă-
zut în minte pelicula, intrigat cumva de faptul că relația 
homosexuală din film nu i-a afectat empatia cu personajul 
sfâșiat. A văzut poate (și din ce am înțeles nu e singura 
din grupul ei de prietene) dincolo de Biserica Ortodoxă 
și de partidul de guvernământ care ține în șah inițiativa 
președintelui pe tema justiției cu filarea asului din mânecă, 
referendumul pentru redefinirea familiei (o analiză foarte 
reușită pe acest subiect face domnul Ghinea în paginile 
unui număr recent din Dilema veche). Nu cred însă că a 
fost asta. Din păcate, adolescenții și, mai trist, tinerii abia 
trecuți de vârsta majoratului, nu că nu înțeleg (ceea ce e de 
înțeles), jocurile politice, dar ignoră superior fenomenul. 
Cred mai degrabă că, spre lauda lor, au dezvoltat o relație 
mai relaxată cu diversitatea. Și poate că, ignorând dimen-
siunea de zoon politikon, au înțeles ceva mai important 
despre dragoste și prietenie. Că nu trebuie zăvorâte sub 

PLÂNGÂND CU ELIO

Diseară merg la o zi de naștere. O să fie multă lume. Prieteni, așa o să spună sărbătoritul. O să fie acolo și vreun prieten 
de-al meu, poate doi. Poate chiar toți trei. 

Marius Galan
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lacăte conservatoare. O lecție pentru părinți așa cum e 
formidabila lecție a părinților tânărului din fotografia cu 
pricina. Că o prietenie cu nuanțe de dragoste homosexu-
ală e o prietenie pe care au celebrat-o, sunt sigur, și ei, 
inconștient, când au plâns pe umărul lui Achile care l-a 
pierdut pe Patrocle, că ieșirea din normă, mai ales când e 
dictată de dragoste și prietenie, nu e o deviație, nu e un 
blestem, e o manifestare a umanității și trebuie privită sub 
unanim acceptata umbrelă a toleranței minorității. Și nu 
mă sfiesc a aminti aici că în Grecia antică, inventatoarea 
democrației, a dezbaterii publice și genitoarea umanității 
așa cum o cunoaștem astăzi, prietenia dintre un bărbat 
adult și un imberb era o relație maestru-discipol a cărei 
dimensiune sexuală era de o naturalețe care nu șoca pe ni-
meni. Nici alte civilizații nu sunt străine de întâmplare, Mă 
numesc Roșu a lui Orhan Pamuk e de o dezinvoltură care 
nu poate să lase loc de dubii (îi las la o parte pe romani, 
acolo e prea clar o alegere sexuală). Straniu că am ajuns 

aici, straniu pentru mine și cei care mă cunosc. Nu sunt un 
homofob, dar, varianta scurtă, nu m-aș simți confortabil în 
compania unui bărbat cu o orientare sexuală diferită de 
cea hetero. Poate că răspund aici vehemenței homofobe a 
unui vechi prieten pe care nu am reușit să-l conving nici-
odată că oamenii ăștia nu aleg să fie diferiți, fie ei bărbați 
sau femei. Că ceea ce am văzut în mai sus amintitul film și 
în altele care privesc femei, Carol, de exemplu, celebrează 
o relație de intimitate între două persoane căreia unii i-ar 
spune dragoste și alții prietenie. Pentru că revenind la 
Call Me by Your Name, acolo un prieten plânge pierderea 
prietenului. Și asta se întâmplă mai rar în relații de iubire, 
chiar dacă deseori ne îmbătăm cu gândul că avem în iubit/
iubită, în primul rând un prieten. 

Nu mi-am propus să trag concluzii. Am afirmat prea des 
că între un bărbat și o femeie nu poate fi vorba de priete-
nie. Orice ar spune ei, una dintre părți își dorește dragoste 
și relații sexuale. Am afirmat la fel, cu toată convingerea, 
citând un mai celebru personaj, că prietenia e romantismul 
bărbaților. Dar, lăsând la o parte dimensiunea sexuală, pri-
etenia, pentru mine, e o zonă de adâncă intimitate, locul 
în care, straniu din nou, mă simt bine cu mine. Pentru că 
acolo regăsesc politețea, generozitatea, altruismul, umani-
tatea. Ne e frică poate că prietenia homosexuală, cea care 
are o dimensiune sexuală, e o prietenie de o profunzime la 
care noi, heterosexualii nu putem ajunge? Și dacă ar fi așa? 

Nu-mi rămâne decât să plâng cu Elio.

Marius Galan este 
judecător la Curtea de 
Apel Suceava. Este un 
cititor pasionat. Deci: 
justiție și literatură.
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Tati spunea că nu-i niciodată prea târziu pentru răz-
bunare. Poate că tocmai de aceea și-a săpat singur 
groapa cu băutura înainte să le poată arăta el la toți. 

La șefii de prin fabrică, la familiile din casele alea mari la 
cinci străzi de strada noastră, părinților care-și duceau 
copiii la școală cu mașina— o școală la fel de îndepărtată 
și misterioasă pentru noi ca luna de pe cer. Când îl vedeam 
pe Tati căzut în stupoarea lui obișnuită după ce golea me-
todic sticlele fumurii, îmi juram că n-am să ajung ca el. 

Răzbunarea mea, așa jurasem, urma să vină devreme 
și cu precizie de lamă. O plănuiam când îmi beam laptele 
dimineața, pe vremea când încă mai era lapte pe masă; îmi 
mânjeam cu ură felia de pâine cu gem, de parcă întindeam 
pe ea lumea întreagă cu cuțitul, gata s-o zdrobesc cu din-
ții. Sora mea, Sandy, așezată la capătul celălalt al mesei, 
tresărea urmărind mișcările cuțitului și aștepta să termin 
de pus gemul pe pâine înainte să își ungă și ea o felie.

Primul și ultimul meu gând de răzbunare s-a numit 
Angela. Dintr-un motiv sau altul, chiar dacă nu era mult 
mai înstărită ca noi, îmi era mai ușor s-o urăsc pe ea decât 
pe bogații din lumea aceea nebuloasă. De altfel, și ea pur-
ta pe chip trufia cizelată a acelor chipuri, ale fetelor care ne 
urmăreau cu privirea din spatele parbrizului în timp ce noi 
ne târșâiam pașii spre o școală dărăpănată.

Părinții noștri - și părinții Angelei de altfel - erau sufocați 
de grijile Marii Depresii, însă Angela se purta ca și cum 
se vedea deja în viitor, demult scăpată de sărăcie și dând 
ordine altora. Exersa pe noi - pe mine și pe Sandy. 

Ne-a trimis într-o zi să furăm pantofii și poșetele ma-
mei, ca să ne jucam pe trotuar de-a doamnele. Sandy s-a 
conformat, tremurând de nerăbdare să-i facă pe plac, se 

asta pentru că Angela tocmai o promovase la sora pe care 
n-am avut-o niciodată. Sandy a întrebat-o, Beth e și ea sora 
ta? Angela a râs sec, mi-a smuls din mână păpușa pe care 
i-o dăduse lui Sandy și a declarat cu ochii spre cer, ca și 
cum nu ni se adresa nouă, Eu hotărăsc dacă și când o fac 
și pe Beth sora mea.

De drăgălășenia Angelei s-a oprit lângă noi omul cu 
maimuța și cu aparatul foto, să ne facă poză. A pus-o pe 
ea la mijloc și a spus că dacă vrem și maimuța în poză, 
trebuie să plătim. 

Angela a râs când ne-a văzut bălăngănindu-ne în pan-
tofii mamei, ca și cum știa c-o să ne coste o bătaie bună 
zgârieturile și murdăria de pe pantofi și că o să-i lăcuim cu 
orele, nu pentru că într-adevăr le trebuia atâta lăcuit, ci ca 
să învățăm. Să învățăm.

Ce-am învățat eu a fost să mă ascund, să țin în mine ciu-
da. Am învățat s-o las pe Sandy să primească cearta, prea 
temătoare de sufletul meu răzbunător ca să mă pârască. 
Îi spunea doar Angelei, când șușoteau ele două împreună 
iar eu mă prefăceam că nu aud.

Nu era încă prea târziu pentru răzbunare nici când 
Angela ne-a luat să pictăm melci cu ojă de la mama ei. Ea 
nu primea niciodată bătaie când folosea lucrurile mamei, 
așa că m-am dus fără chef prea mare la pictat. Melcii erau 
toți vii în cochilie și le-am dat la sfârșit drumul în iarbă, în 
grădina fără gard de la casa arsă. Melcii au dus cu ei în bă-
lării cochilii cu flori, cu cai strâmbi şi cu nume ca „Prințesa” 
(melcul Angelei), „Bon-Bon”, „Crețul”. Am plănuit să mă 
întorc la gradină, s-o găsesc pe Prințesa-melc se s-o stri-
vesc. Două zile au trecut până să mă pot sustrage de la 
corvoadele casei. În timpul ăsta toți melcii s-au pierdut 

MELCI PICTAȚI

Pe neașteptate, cum ar trece o boare șoptită de vânt, a devenit prea târziu.

Liana Vrăjitoru Andreasen
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definitiv în jungla din jurul casei arse, în grădina unde ne 
speriam una pe alta la lăsatul serii cu povești despre cada-
vre putrezite printre ruine. 

Când tatăl Angelei a primit o slujbă mai bună la fabrică 
și când Tati și-a pierdut-o pe a lui din cauza băuturii, a de-
venit limpede ca bună ziua că ea era cea pe care va trebui 
s-o urăsc tot restul vieții. A fost prima dintre noi trei care a 
ieșit cu un băiat - cu Gabriel. Dar și eu mă purtam drăguț 
cu el. Ba chiar credeam că dacă stau picior peste picior 
așa cum stăteau femeile în filme, nu va putea să reziste 
și o va lăsa pe Angela pentru mine. Spuneam lucruri de 
genul, Am să fac un tort doar pentru tine! sau Unchiul meu 
are să mă ajute să mă fac secretară sau O ghicitoare mi-a 
spus că am să am cinci copii. Voiam să-i imprim în minte o 
fantezie în care eu îl iubeam și îi făceam mâncare și copii. 
N-o vorbeam niciodată de rău pe Angela, dar chiar și așa, 
el mă privea cu suspiciune de câte ori Sandy și cu mine ne 
alăturam lor în parc.

Nu s-a căsătorit cu Angela. S-a căsătorit cu sora mea. 
Dar asta a fost mai târziu, după ce s-a mutat Gabriel în 
California. Nu i-am mai trimis scrisoarea plină de amără-
ciune la care am scris timp de doi ani. 

Încă nu era prea târziu pentru răzbunare nici când 
Angela a învățat să piloteze un avion, sau cel puțin așa 
ne-a spus. Cory, logodnicul ei, era pilot. Angela nu ne 
mai lua cu ea pe mine și pe Sandy când se vedea cu Cory. 
Exact când a început războiul, Angela s-a făcut nevastă 
de pilot militar. Purta titlul ca o stea în frunte la fabrica 
unde lucram acum toate. Sora mea o ajuta să scrie scrisori 
pentru front. Cam pe atunci i-am tras o palmă lui Sandy, 
nu pentru că am văzut-o sărutându-se cu Gabriel, ci 
pentru că se arăta enervant de recunoscătoare Angelei 
pentru că nu s-a supărat pe ea. M-am întrebat atunci dacă 
nu cumva împărțeau bărbații între ele, pe fermierul Gabriel 
și pilotul Cory. 

Am făcut față crizei de război confecționând uniforme 
și rucsacuri pentru soldați. Chiar și după ce Cory a fost 
împușcat pe undeva prin Europa, într-un loc înghețat și 
pustiu ca și scrisorile lui, tot n-am simțit niciun pic de milă 
pentru Angela. Demult nu mai țineam neapărat să mă 
considere sora ei.

Nu, nu mai voiam să-i fiu soră, pentru că atunci ar fi 
trebuit să pretind că nu din motive practice acceptam 
să-mi las cu ea copiii sau să-i supraveghez pe ai ei la o 
nevoie și că nu doar din teama de străzi pustii mergeam 
împreună să ne culegem bărbații de la bar. Ne citeam una 
la alta scrisorile de la Sandy, iar eu pândeam gelozia în 
ochii Angelei când Sandy îmi povestea mie și nu ei cele 
mai triste întâmplări. În scrisorile pentru Angela, Sandy 
trimitea povești siropoase. 

În toți acei ani, trecând împreună prin suferințe de tot 
felul și chiar după moartea unuia din copiii mei, n-am 
devenit mult mai apropiate. Eu încă mai credeam ca pot 
să fiu cea cu viața mai bună, cu prietenii mai de invidiat, 
cea care creștea copii mai de succes. M-am străduit să 
rămân cu capul sus în ciuda piedicilor - cum de altfel făcea 
și ea - deși chiar nu știu cum reușea atât de bine să își 
accepte ridurile, să nu se plângă de kilogramele în plus 
care o încetineau, să nu se lase intimidată de vremurile noi 
care schimbau fața micului nostru oraș din Statul Ohio. 
Am încercat mereu să țin pasul cu ea, dar întotdeauna am 
rămas cu un pas în urmă.

Tocmai de aceea mi-a luat mult să ajung și eu la înțe-
lepciune. Abia când am pus primul buchet de flori pe mor-
mântul Angelei am înțeles ce luminoasă a fost prezența ei 
în peisajul meu interior, cu ce generozitate a făcut parte 
din tot ce am numit eu fericire. Când au înflorit pomii iar 
melcii s-au răcorit în roua de lângă piatra de mormânt, 
atunci am deschis și eu ochii la adevăr. 

Angela, sora mea dragă, acum e prea târziu.

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 
Magazine etc. 

foto: Bogdan Pîrău
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Ești unul dintre fondatorii revistei ALECART. Care au 
fost gândurile pe care le-ai avut la începutul acestui 
proiect? 

Nu erau foarte multe gânduri. Ce îmi amintesc este im-
pulsul și nerăbdarea de a crea ceva care să conteze și, 

chiar dacă voi apela la un clișeu, trăiam momentul. Tocmai 
asta îmi plăcea; era ceva captivant și emoționant cu acest 
proiect pentru că simțeam că vom avea public și pentru 
mine era un mod de a-mi canaliza dorința de a face design, 
de a crea ceva viu. 

Cred că eram la sfârșitul primului an de facultate când am 
început revista, iar până atunci, ce-mi lipsea în munca mea 
era contactul real cu lumea, voiam feedback, voiam să mă 
pot defini mai bine ca artist. Din liceu simțeam că abilitățile 
mele trebuie puse la încercare în fața publicului pentru că 
doar așa se vor dezvolta cu adevărat. Ei bine, ALECART a 
fost exact ce-mi trebuia. 

Chiar și părerile negative au fost binevenite; criticile, im-
presiile celor ce-l vedeau ca pe un proiect prea îndrăzneț au 

Design-ul, dincolo de aspectul pur vizual, are rolul de a îndruma 
privitorul/cititorul, iar Alecart, prin design, creează loc pentru o 
mică lume culturală organizată într-un mod simplu, dar atrăgător și 
percutant.

Virgil Horghidan, 
absolvent Băncilă:
Design-ul are rolul 
de a îndruma

Î N Ă U N T R U

Ș I - N  A F A R Ă



foto: Ana Baban

fost ca o gură de aer curat, pentru că erau reale, veneau 
din lume, nu din catalogul profesorului sau din părerea 
edulcorată a părinților. 

Ai crezut că ALECART-ul va ajunge să împlinească 
zece ani? Ai avea acum curajul să o iei de la capăt?

La primul număr nu, dar după fiecare ediție surprinderea 
mea creștea pentru că observam plăcerea de a scrie a 

copiilor. Vedeam ca încep să se simtă ca acasă în paginile 
revistei. După un timp, laudele începeau să curgă din toata 
țara, de la reviste de renume și autori consacrați. Au urmat 
interviuri la posturi de televiziune și participări la târguri de 
carte, dialoguri cu scriitori și artiști de tot felul. ALECART 
a devenit în câțiva ani o amprentă vie lăsată în mediul 
cultural românesc.

TOTUȘI, CULTURA NU ADUCE PROFIT, BA DIMPO-
TRIVĂ, PROIECTUL A FOST DE MULTE ORI LA LIMI-
TA DE A SE ÎMPIEDICA DE PROBLEMA FINANȚĂRII 
PENTRU UN TIRAJ DECENT. NU A FOST UN DRUM 
LIN, DAR A MERITAT ȘI A FOST PRINTRE PRIMELE 
PROIECTE DIN CARE AM ÎNȚELES (NU DIN 
AUZITE) CĂ EXPERIENȚA, ÎN ORICE DOMENIU, O 
DOBÂNDEȘTI DIN CĂZĂTURI. 

Important nu e clișeul Ce nu te ucide te face mai puter-
nic, ceea ce contează e să intram în proiecte, să acceptam 
experiențe de acest gen, chiar dacă la început par ca prea 
ambițioase și simțim că ne aruncăm irațional cu capul 
înainte. 

Dacă aș avea curaj acum să o iau de la capăt? În viața 
mea profesională am acest sentiment foarte des, de a lua-o 
de la capăt, și poate ALECART m-a influențat un pic aici. E 
într-adevăr nevoie de curaj, pentru că trebuie să pornești 
la drum pe cont propriu sau cu ajutorul unor prieteni, fără 
nicio certitudine, fără niciun punct de susținere, e la limita 
nebuniei, dar e o nebunie frumoasă, pulsând de pasiune. 

Design-ul revistei s-a păstrat încă de la primul nu-
măr așa cum l-ai conceput tu. Din această perspectivă, 
prin ce se individualizează revista? Cum ai gândit-o? 

Nu ne-am propus să ne deosebim de alții, ne-am 
propus să găsim o formă cât mai simplă și mai fru-

moasă conținutului de care dispuneam. Designul de fapt 
nu a rămas exact la fel, cel puțin în interior, și un ochi de 
grafician va observa asta. Lucrurile au evoluat, unele s-au 
simplificat, altele s-au cizelat și abia pe la numărul 9 s-a 
stabilizat o versiune finală din punct de vedere vizual: 
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un set fix de fonturi, de iconițe, spațieri și elemente gra-
fice. Însă forma structurală, într-adevăr a rămas aceeași. 
Capitolele au rolul de a reflecta viața culturală a unui elev 
sau tânăr din toate punctele de vedere, totul plecând de 
la citit spre alte forme de artă. Designul, dincolo de aspec-
tul pur vizual, are rolul de a îndruma privitorul/cititorul, 
iar ALECART prin design creează loc pentru o mică lume 
culturală organizată într-un mod simplu, dar atrăgător și 
percutant. Îmi amintesc că doream să readuc elementul 
cool în cultură, pentru că acest cuvânt, credeam eu, era 
văzut ca îmbătrânit, incompatibil cu noile generații care 
sunt obișnuite cu explozia de design din ultimii zece ani. 

Care este povestea din spatele logo-ului ALECART?

Un logo trebuie să aibă puterea de a prelua valorile și 
caracteristicile entității de care aparține. Lucrând cu 

Emil deja de câțiva ani (la revista Colegiului de Artă „O. 
Bancilă”), am avut timp să deprind tot ce înseamnă o 
revistă de artă și literatură și am înțeles ulterior că, în cazul 
nostru, cel mai important e să creăm un mediu în care 
elevii să poată scrie liber (nu că nu ar fi avut voie, dar nu 
aveau unde), să-și exprime gândurile nu pentru o notă mai 

mare, ci pentru că simt nevoia să o facă. Pasiunea pentru 
citit este punctul de plecare al revistei, având în vedere 
că aproape jumătate din ea este constituită din recenzii 
de carte.

Din această analiză s-au născut două idei vizuale: zborul 
și cartea. Pe copertă, am expandat logo-ul către marginea 
de jos pentru a crea o fereastră spre interiorul revistei. Din 
această fereastră adeseori „scapă” imagini, forme și culori 
pentru a da caracter propriu fiecărui număr. 

Numele revistei s-a născut din fuziunea a două nume 
simplificate de școli. „Alecsandri” și „Artă”, însă, în timp, 
această relație de colaborare s-a schimbat și conceptul a 
luat altă cale. 

PENTRU MINE, ALECART SE TRAGE DIN EXPRESIA 
A LA CARTE, PENTRU CĂ REVISTA NU URMEAZĂ 
UN MENIU, O REȚETĂ, CI TOT CONȚINUTUL EI E 
ȘLEFUIT DE MÂNĂ, ARTICOL CU ARTICOL, IMAGI-
NE CU IMAGINE, DEȘI ȘTIU CĂ, DE FAPT, VINE DE 
LA LOCUȚIUNEA FRANCEZĂ À L'ÉCART.
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Evocă-ne câteva amintiri din perioada în care ai 
lucrat la ALECART.

1 Îmi amintesc nopțile albe petrecute pentru a termina 
revista la timp. Vreo 5 pliculețe de 3 în 1 și 2 cafele 

la ibric mă țineau în priză. La primele numere lucram în 
Corel Draw, neștiind încă de puterea InDesign-ului și 
îmi revin imagini în minte cum, la fiecare 30 de minute, 
Corelul crăpa și Emil, coordonatorul ALECART și proful 
meu de română, care era lângă mine, își dădea palme. 
Spre 3-4 dimineața, când lucram la ultimele retușuri, îmi 
întorceam privirea și-l vedem pe Emil adormit pe un fo-
toliu cu pisica mea dormind pe el. Mă mir de unde aveam 
atâta energie pentru că uneori a doua zi aveam predare 
la facultate după care mă îndreptam spre locul de muncă, 
la o firma de IT unde aveam un post de designer. După 
o noapte de muncă, Emil avea de-a face cu editura, cu 
machetarea, corectura și cu orele. Poate sună ca o povară, 
dar, de fapt era fun. 

2 La primul număr îmi amintesc părerea unei profe-
soare de la „Băncilă” despre logo. În opinia dum-

neaei, coperta avea trimiteri sexuale, logoul reprezentând 
sânii unei femei. În concluzie, revista era nepotrivită pentru 
elevi... Mi-a plăcut mult această părere și am perceput-o 
întotdeauna ca pe un compliment pentru că un logo tre-
buie să faciliteze mai multe perspective.

3 Îmi amintesc de interviul de la TVR Iași, când eu eram 
de o sută de ori mai emoționat decât elevii și m-am 

bâlbâit în fața camerei, deși eram, cred, prin anul II de 
facultate. Mă miram cum generațiile astea noi sunt atât 
de dezinvolte, cum copiii au o minte atât de ascuțită și nu 
le e frică de nimic.

4 Apoi, îmi amintesc amuzându-mă cum, la fiecare 
număr, primeam articole editate în toate felurile po-

sibile, cu fonturi alese, cu formatări ciudate și spațieri care 
nu-și aveau rostul, o adevărată plăcere pentru designerul 
DTP. De fiecare dată îi ziceam lui Emil: la numărul următor 
trebuie să le transmitem celor ce scriu că formatarea tex-
tului trebuie sa fie standard, dar probabil și în ziua de azi 
se întâmplă. Redacția e dinamică, tot timpul se schimbă, 
generațiile vin și pleacă, editorii, redactorii vor deveni în 
curând invitați de onoare. 

Ești unul dintre puținii absolvenți care a păstrat, prin 
acest proiect, legătura cu liceul. Mai mult, ai transmis 
mai departe pasiunea în ceea ce privește design-ul 
revistei. Tu de la cine ai învățat și cum?

Meseria o înveți singur, dar fără profesori nu înveți 
nimic. E un paradox. De multe ori, când suntem elevi, 

simțim că am ști mai multe decât profesorii, pentru că 
suntem o generație nouă și viitorul e mai aproape de noi, 
e palpabil. Dar în timp observi că au avut un impact crucial 
în formarea ta pentru simplul fapt că ți-au arătat un drum. 
Am învățat meserie de la toți profesorii pe care i-am avut, 
dar nu m-am atașat - am luat ce am simțit că e bun pentru 
mine și am mers mai departe. 

Dacă ai fi acum în clasa a IX-a, ce ai schimba/ce ai 
evita să faci?

Aș evita să visez atât de mult cu ochii deschiși și aș pune 
mai mult în aplicare ceea ce visez. 
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Ce înseamnă pentru tine o imagine percutantă? 
Dă-ne exemple de câteva logo-uri cu impact asupra 
publicului.

Trebuie înțeles un lucru în ceea ce privește logo-urile. 
Ele sunt, în general, supraestimate și e de înțeles de 

ce. Imaginea percutantă este creată de entitate, nu de 
logo - așa cum o persoană poate lăsa o impresie pozi-
tivă prin acțiunile ei, nu prin nume, iar dacă începi să 
îndrăgești persoana automat și numele ți se pare magic. 
Rolul logo-ului e, în primul rând, să reflecte într-un mod 
artistic caracterul entității, nu să-i adauge ceva ce nu are. 
Ambalajul nu trebuie să fie mai bun decât conținutul, ci să 
comunice exact ce vei descoperi în el. 

Dacă tot sunt în Spania, aș vrea să-l dau ca exemplu pe 
Cruz Novillo. Creațiile lui sunt simple și concise, aproape 
copilărești și, în același timp, absolut memorabile. Folosirea 
formelor pure, cerc/triunghi/pătrat în desen este cheia 
către un logotip simplu care nu va depinde de trenduri. 
Problema e că simplitatea estetică, aceea care să implice 
originalitate și să comunice tot ce e nevoie pentru entita-
te, este foarte greu de atins, iar cea mai sigură cale de a 
ajunge la ea este prin gândire sistematică și identificarea 
cuvintelor cheie care, mai apoi, prin prisma creativității, 
devin imagini. 

Ai luat zece la română la bacalaureat. Ce 
legătură este între literatură și design?

Cititul dezvoltă imaginația și alimentează min-
tea cu surse de inspirație. După ce citesc, ideile 

îmi vin mai ușor și apare o predispoziție mai mare 
pentru creație. Dar nu e doar atât. În timpul școlii 
am învățat la ora de română să privesc sistematic, 
să văd creația literară ca pe un puzzle de simboluri 
desfășurate pe mai multe niveluri, conectate în așa 
fel încât să stârnească emoții. 

CUVINTELE, SPUSE SAU CITITE, TREZESC 
IMAGINI ÎN INTERIORUL TĂU ȘI, MAI APOI, 
POȚI RETRĂI SENZAȚII ȘI SENTIMENTE; AICI 
ESTE LEGĂTURA CU DESIGNUL. IMAGINEA ȘI 
CUVÂNTUL MERG ÎNTOTDEAUNA ÎMPREUNĂ 
ȘI CREEAZĂ COMUNICARE, IAR DESIGNUL, ÎN 
SPECIAL CEL GRAFIC, ESTE COMUNICARE. 

În poezie uneori era evident cum autorul se 
folosește de imagini, culori, obiecte și chiar texturi 
pentru a crea un tablou viu, aproape un film 
mental sau o animație. Îmi amintesc versurile lui 
George Bacovia, din Amurg de iarnă, care au o 

simplitate copleșitoare - ca ilustrațiile lui Daehyun Kim. E 
interesant cum autorul se folosește de forme pure și linii 
drepte pentru a sugera o dinamică minimalistă prin verbe: 
Câmpia albă - un imens rotund -/ Vâslind, un corb încet 
vine din fund. Designul este și în literatură, iar textul poate 
fi, la rândul lui, profund vizual; ambele au în spate o stare 
care trebuie exprimată, dăruită. 

Ai ales să trăiești în Barcelona. Ce te-a determinat 
să faci această alegere? 

Barcelona are tot ce și-ar dori orice tânăr boem: plajă, 
mare, oameni optimiști și relaxați, artă, istorie, dis-

tracție. Nu sunt în Barcelona pentru carieră, pentru că am 
ales să fiu freelancer, însă acest oraș are mult de oferit, e 
imposibil să nu te inspire. Nu mai zic de numărul ridicat 
de mastere și workshopuri de tot felul, pentru toate so-
iurile de designeri – de la Z-brush și 3d Studio Max până 
la Photoshop și html/css. Absolut orice vis în domeniul 
artelor și designului se poate împlini aici, având în vedere 
că multe din cele mai mari firme de jocuri și filme au su-
cursale în Barcelona. 

În fiecare zonă a orașului e ceva de descoperit, pentru 
că Barcelona s-a format din mai multe sate care, în timp, 
s-au contopit păstrându-și centrele, piațetele și chiar 
unele obiceiuri. Muzeele îți pot ocupa fiecare weekend 
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fiindcă, pe lângă faptul că sunt foarte multe, au expoziții 
temporare foarte des; orașul e, așadar, un spațiu cultural 
viu și modern.

În nordul Barcelonei, de-a lungul mării, am descoperit 
Costa Brava – care în traducere înseamnă Coasta Sălbatică. 
Aceste locuri cu peisaje amețitoare, uneori suprarealiste, 
au avut un rol important în formarea unuia dintre artiștii 
mei preferați Salvador Dali.   

Poate exista prietenie între profesor și elev? 
Argumentează-ți opinia.

Cred că da. Între orice fel de oameni poate exista prie-
tenie dacă există o conexiune, un țel comun. Cred că 

între profesor și elev poate exista prietenie, dar e nevoie 
de un pic de curaj din ambele părți. Profesorul trebuie să 
ceară ajutorul unui elev și să coboare de pe piedestalul 
autoritar, iar elevul trebuie să caute un mod de a respecta 
profesorul ca pe un prieten, cu alte cuvinte, să-l vadă cu 
alți ochi. Se întâmplă destul de rar, pentru că nimeni nu 
vrea sa-și iasă din rolul de elev sau de profesor, majorita-
tea preferă sa-și vadă de treabă și să treacă mai departe, 
ceea ce e păcat, pentru că toți, de fapt, vrem prieteni. 

Proiectele de acest gen, cum e ALECART, pot crea situ-
ații care să dizolve aceste roluri, pentru că profesorul are 
nevoie de talentul și de capacitatea elevului de a se dărui, 
iar elevul, dacă nu o face doar pentru o notă mai mare, își 
câștigă experiență. Astfel, pasiunea pentru proiect poate 
susține continuarea prieteniei și după terminarea școlii, 
când cei doi nu mai sunt presați să-și păstreze rolurile. 
În opinia mea, prietenia nu se formează atunci când îți 
propui să fii prieten, ci atunci când există o pasiune, un țel 
comun; doar în acest context se creează libertate.

Descrie ALECART-ul folosindu-te de trei culori.

Negru, Alb și Roșu. Cred că e destul de evident din gra-
fica revistei. Negru și alb sunt non-culori, dar cred că 

sunt importante în descrierea caracterului revistei. Negrul 
și albul împreună creează cel mai puternic contrast, dar, în 
același timp, la un nivel abstract, oferă libertate, deoarece 
nu favorizează și nici nu discriminează. ALECART nu alege 
o parte, nu merge după o rețetă, ci acceptă și analizează, 
e o revistă de și cu atitudine, care se bucură sau se amuză 
de tot ce-i apare în cale. Roșu e culoarea pasiunii, dar nu 
mă refer la pasiunea romantică, ci la pasiunea pentru citit, 
pentru artă, pentru cultură, iar culoarea la care mă gân-
desc nu e un roșu pur, așa cum puteți vedea prin revistă, 
e un roșu puțin estompat. Chiar dacă pare în antiteză, 
alecartienii au o pasiune calmă, o pasiune inteligentă. 

fo
to

: A
na
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Virgil Horghidan  
este unul dintre 
fondatorii revistei 
„ALECART”, a absolvit 
Colegiul Național de 
Artă „Octav Băncilă” 
Iași, a urmat cursurile 
Universității de Arte 
„George Enescu” 
Iași. În prezent, este 
designer și locuiește 
în Barcelona.A consemnat Tudor Berbinschi.
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PE VREMEA CÂND

Pe prietena mea cea mai bună am cunoscut-o în clasa 
a cincea, pe când eram amândouă două mâțe sfioase, una 
înaltă tare și una nu, una împiedicată și alta nu. Am realizat 
devreme că ne place să citim și că suntem înnebunite 
după Harry Potter. Am trecut prin toate fazele specifice 
vârstei împreună, îndrăgostite întâi de trupe și vampiri, 
apoi de tipii de prin curtea școli. Pe la vârsta aia am citit 
Frăția pantalonilor călători, pentru neștiutori, o carte des-
pre 4 prietene bune care găsesc o pereche de blugi care li 
se potrivește fiecăreia și care aduce puțină magie și le ține 
pe fete împreună. Eram 4 prietene bune atunci, ca în carte, 
și voiam și noi ceva să ne lege mai tare. Să fie frumos și 
condimentat romantic ca pentru ele, doar că noi nu tre-
ceam prin divorțurile părinților și traume, iar proiecte mari, 
scrise pe foi de caiet și semnate de bun acord apărute azi, 
dispăreau poimâine. Ne-am lăsat curând păgubașe cu 
tricoul călător și am decis că mai bine așa, cu limonada 
noastră băută pe iarbă decât teleleu prin lume cu tot felul 
de necazuri ca fetele din carte. Aș zice, ușor nostalgic, că 
era mai ușor să-ți faci prieteni atunci, dar risc să cad în 
sentimentalisme și știu că nu-i deloc așa. Am căutat încă 
de devreme legături strânse, de durată, și am învățat încet 
cât sunt de greu de construit și de obținut. De donșoara 
menționată mai sus am rămas la fel de legată și după ce 
ne-am împrăștiat prin țări diferite. Mă doare sufletul (și 
stomacul) când mă gândesc cu cât drag aș mânca cu ea o 
pită cu vinete cât scriu povestea asta. 

NIȘTE PRIETENI MAI ALTFEL 

Nu-i drept să vorbesc despre prieteni fără să îi men-
ționez pe ei, pentru că au știut cum să îmi fie prieteni 
fără manual sau cărți de parenting. Știu că devreme de 
tot prieteni de familie se uitau la mine strâmb pentru că 
îi strigam pe ai mei pe nume (colegi de facultate încă se 
miră când le povestesc). Pentru noi a fost un mecanism de 
apropiere, care a redus statutul lor de autoritate. Au ajutat 
anii de călătorii lungi cu mașina (am ajuns în Spania și 
Suedia), suficient de multe, încât mă simt pe bancheta din 
spate, cu ei doi în față mai acasă decât oriunde. Au râs și 
m-au luat peste picior la prima beție, despre care am avut 
curajul să le spun deschis, pentru că știam că acasă nu sunt 
repercusiuni. Au fost mereu deschiși, ironici, calzi și și-au 
deschis casa tuturor prietenilor mei, care au învățat repede 
că aici sunt mereu murături, telemea și ceva de băut. Mi se 
umple sufletul când, reîntorși de pe unde suntem, prietenii 
mei preferă să ne vedem la ai mei decât prin baruri. 

DEPARTE SE ÎNVAȚĂ VULNERABILITATEA

Plecatul la facultate a fost mai greu decât mi-am ima-
ginat, pentru că am lăsat în urmă toți oamenii ăștia care 
mă știau pe față și pe dos, cărora puteam să le zic orice și 
cu care râdeam până la lacrimi. Prima lună tot ce am vrut 
era să mă întorc acasă. Stăteam în bibliotecă citind articole 
pentru eseu și auzeam afară zeci de boboci cum râd și mă 
gândeam că aici nu o să fie acasă niciodată. Că toți oameni 
ăștia știu cum să joace jocul și eu îmi plâng aici de milă 

Îmi e dor mai tot timpul de cineva, oameni de acasă sau de departe. Dar de ar fi să iau un Oscar sau un Nobel 
(nu o să se întâmple curând), aș avea o listă lungă de mulțumiri pentru oameni care m-au ținut de mână când 
am plâns, oameni care m-au făcut să râd până la lacrimi, oameni cu care am construit povești și vise. 

Cronicile unor 
prietenii (ne)anunțate

Diana Murguleţ
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singură. Am ținut aparențele, om puternic și încrezător. Au 
mirosit frica, singurătatea și dorul fix doi oameni. Ea a ve-
nit prima la mine într-o pauză și m-a întrebat atunci dacă 
știu de unde să îmi fac cumpărăturile. Întrebare simplă, 
dar mă simțeam atunci atât de singură, încât aș fi luat-o 
în brațe. Mi-a desenat pe o foaie de caiet cum să ajung 
la supermarket și apoi a decis că e mai bine să vină cu 
mine (și apoi să gătească tot ea pentru mine). A contat 
atât de mult atunci că cineva a făcut un pas către mine. 
De la ea am învățat ce înseamnă feminism adevărat, cum 
să scriu o recenzie de teatru și să gătesc vreo 4 feluri de 
mâncare. Am învățat tot de la ea să intuiesc sentimentul 
de stinghereală ascuns și să fac pasul ăsta către alții. Al 
doilea om care a făcut un pas în direcția asta m-a întrebat 
într-o zi ceva ce nu mă așteptam. „Cum se pronunță de 
fapt numele tău?” Eu mă tot prezentam ca Diana, varianta 
englezească Daiana. Mi-a zis atunci că numele e așa o 
parte importantă a identității și am realizat că, încercând 
să mă integrez, îmi pierdusem numele. Mi-a luat vreo 2 ani 
să mă dezvăț de obiceiul ăsta, dar îmi e atât de drag acum 
auzind colegi străini încercând să pronunțe cât mai corect 
un a românesc. 

CUM NAIBA MAI FUNCȚIONEAZĂ LUCRURILE LA 
VÂRSTA ASTA?

Nu știu alții cum sunt, dar la vârsta asta lucrurile par 
a deveni mai complicate. O cunoștință care s-a mutat de 
curând cu jobul în Barcelona m-a întrebat la o conferin-
ță cum își fac oamenii prieteni după ce ies din școli. Ea 
lucrează la start-up-ul ei, unde vede aceiași 4 oameni în 
fiecare zi. Așa că nu m-am mirat tare când am auzit între-
barea de la un alt coleg la un program de vară. Nu cred 
că sunt multe scurtături, îți iei inima în dinți și faci un pas 
spre alții, ieși în lume, înveți că vulnerabilitățile și scopurile 
comune ajută și că a spune DA mai des (iar sună ce spun a 
clișeu motivațional) te duce mai aproape de oameni faini. 
Oamenii din jurul meu sunt tot mai diferiți și cresc odată 
cu mine, un pahar de vin se bea uneori și pe Skype, o re-
vedere, o dată pe an, nu e cu nimic mai prejos de revederi 
săptămânale. 

Îmi e dor mai tot timpul de cineva, oameni de acasă sau 
de departe. Dar de ar fi să iau un Oscar sau un Nobel (nu o 
să se întâmple curând), aș avea o listă lungă de mulțumiri 
pentru oameni care m-au ținut de mână când am plâns, 
oameni care m-au făcut să râd până la lacrimi, oameni cu 
care am construit povești și vise. 

Diana Murguleț 
urmează un masterat 
la Imperial College 
London și a absolvit 
facultatea de infor-
matică la University 
of Birmingham. 
Rătăcirile Dianei le 
găsiți și pe bisica.
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În liceu ai fost redactor-șef adjunct ALECART, 
olimpică la română, ai câștigat multe premii la 
concursuri/festivaluri de poezie. Poți să ne prezinți, 
succint, evoluția ta după absolvirea liceului? Cine este 
astăzi Anastasia Gavrilovici?

Nu mi-e foarte clar cine este astăzi Anastasia Gavrilovici, 
cum nu mi-a fost niciodată. Olimpic, redactor, tradu-

cător, poet, critic literar, toate astea sunt, într-o oarecare 
măsură, niște etichete, niște vectori care indică, uneori cu 
precizie, alteori doar tangențial, lucrurile cu care își umple 
timpul un om, ce face el de dimineață de când se trezește 
și până să pună din nou capul pe pernă. Poți să fii toa-

te astea în viața reală fără ca ele să surprindă reliefurile 
tale interioare, fără să garanteze că în codul tău genetic 
e înscrisă o vocație sau o direcție anume. Dar, dacă mă 
gândesc mai bine, ultimii patru ani, de când am terminat 
liceul și până acum, au avut o tectonică stranie, au fost de 
o frumusețe convulsivă, vorba lui Breton, în mare parte 
datorită poeziei și evenimentelor din jurul ei. Odată intrată 
pe orbita asta, ordinea a devenit pentru mine sinonimă cu 
dezordinea, dar nu în virtutea unui automatism boem, ci 
ca urmare a unei schimbări de puls, de ritm existențial. Am 
făcut liceul în Suceava, am dat la facultate la Sibiu pentru 
că începusem să colaborez cu revista Zona nouă, aveam 
deja prieteni acolo, o mână de oameni foarte vii care tra-

Anastasia Gavrilovici, absolventă Petru Rareș:
„Aș înlocui olimpiada de română cu 
olimpiadele de lectură și ateliere de 
creative writing sau de critică.”
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duceau, făceau o revistă, un site, un festival, un cenaclu și 
m-au luat cu ei în povestea asta. Dar m-am îndrăgostit și, 
după un an de Sibiu, am venit în București, unde a început 
o viață și mai trepidantă. Am început să fiu redactor al 
revistei Poesis internațional, să scriu despre cărți, să merg 
la Institutul Blecher, la tot felul de festivaluri și evenimente, 
să traduc, să colaborez cu diferite publicații și siteuri din 
țară, să moderez evenimente, să consum poezia și să fac 
poezie în toate formele posibile. Am tras de mine să ter-
min Facultatea de Litere, în care m-am simțit ușor alienată, 
dar care m-a ajutat să înțeleg mecanismul academic și, de 
ce nu, al constructului politic, educațional, social care ne 
caracterizează țara. Acum îmi continui studiile la Centrul 
de Excelență în Studiul Imaginii, în cadrul masteratului 
Societate, Multimedia, Spectacol, iar ăsta e unul dintre 
cele mai bune lucruri care mi s-au întâmplat. 

DEȘI FOCALIZAREA MEA ACADEMICĂ DE ACUM 
E PE FILM, STUDII DE GEN, FENOMENOLOGIA 
IMAGINII ȘI TOT CE ȚINE DE CULTURA VIZUALĂ 
CONTEMPORANĂ, POEZIA RĂMÂNE ÎN CONTI-
NUARE PENTRU MINE CEVA VITAL, PARAȘUTA AIA 
PE CARE AM MIZAT ÎNTOTDEAUNA ȘI CARE S-A 
DESCHIS LA TIMP. ȘI SPER S-O FACĂ ȘI DE ACUM 
ÎNCOLO.

Dacă ar fi să realizezi un portret al tău, apelând la 
versurile unui poet, care ar fi acelea?

sunt/ prețioasă/ ca un diamant/ perfect/ zdrobit (Livia 
Ștefan)

Foarte puțini olimpici la română mai frecventează 
spațiul literaturii după liceu (cei mai mulți au ales 
Medicina, Dreptul etc). La ce (mai) e bună olimpiada 
de română? Cu ce ai înlocui-o? 

Am mixed feelings față de tot scenariul ăsta al olimpia-
delor școlare, pentru că mi se pare că sistemul nostru 

de învățământ reușește să distorsioneze, să transforme 
ceva ce ar trebui să fie o experiență importantă, benefi-
că pentru un elev, într-o sărbătoare a incompetenței, a 
dublului standard, a micilor mișmașuri profesorale și a 
concurenței stupide între școli și inspectorate. Deci, inevi-
tabil, și a frustrării, când conștientizezi că ești mai degrabă 
un pion, un animăluț sfios și speriat care e scos din cușca 
locală și trimis undeva să facă frumos. Dacă am mers la 
olimpiadă și s-a întâmplat, doi ani la rând, să ajung la faza 
națională, n-am făcut-o din vanitate, din dorința de a face 

pe cineva mândru de mine, ci pentru că îmi plăcea să citesc 
și să scriu, să dau o formă mai clară lucrurilor care altfel ar 
fi fermentat în capul meu. Ca să fiu și mai sinceră, voiam 
să merg la olimpiadă pentru că eram învoită de la ore cu 
lunile, timp în care nu trebuia să lucrez decât la materia 
respectivă, româna în cazul meu. Iar asta pentru mine a 
fost esențial, pentru că așa m-am apropiat de profesoara 
mea de română, Ileana Boteanu, un dascăl minunat în 
adevăratul sens al cuvântului și un om extraordinar de 
care m-am atașat iremediabil. Ea mi-a pus încă din clasa a 
9-a cărți fundamentale în brațe, mi-a vorbit despre poezia 
contemporană, despre literatură, mi-a citit primele poeme 
de adolescență, stângace, chinuite și patetice, a făcut prin 
orele de română și prin pregătirea pentru olimpiadă o falie 
temporală care mi-a permis să ard etapele, să metabolizez 
mai repede tot ce trăiam, citeam, simțeam. Aș fi vrut să o 
multiplic și să schimb sistemul de învățământ prin profe-
sori ca ea. M-am cam îndepărtat de întrebarea inițială, dar 
acum mi s-a limpezit răspunsul: aș înlocui olimpiada de 
română cu olimpiadele de lectură și ateliere de creative 
writing sau de critică. Mi se pare că există o criză a gândirii 
critice, atât la liceu, cât și la facultățile de profil, în sensul 
că, puși față în față cu un text, tinerii nu sunt capabili să 
aibă o părere proprie, să interpreteze ceva la prima vedere 
și să aibă o poziție față de un text pentru că sunt anchi-
lozați în formule de comentariu, într-o grilă de analiză 
tip bac și într-o neutralitate emoțională față de literatură, 
tocmai pentru că li se impune să producă răspunsuri fără 
să treacă nimic prin filtrul personal.

Care sunt cărțile pe care le-ai citit cu plăcere în ado-
lescență și care, la o eventuală recitire, consideri că nu 
îți mai sunt aproape? 

Cu siguranță nu aș mai putea citi „marile romaneˮ/ „ma-
rii autoriˮ, deși între 15 și 18 ani au însemnat destul de 

mult pentru mine, iar aici mă refer în primul rând la ruși, la 
Tolstoi, la Dostoievski, la Turgheniev. Balzac mi s-ar părea 
probabil moartea pasiunii. Stendhal, Flaubert, Proust sunt 
niște autori cronofagi, însă în liceu timpul încă „avea răb-
dareˮ, iar respirația mea era mai puțin sacadată, sângele 
mai domol, puteam să intru în starea aia și să plutesc prin-
tre povești de dragoste neîmplinite, falduri, decadentism 
rusesc și descrieri interminabile despre război fără să simt 
că eu nu sunt acolo, că nu mă identific cu modul de a 
trăi și a simți al personajelor ălora. Și nu e vorba aici de 
numărul de pagini. Detectivii sălbatici a lui Roberto Bolaño 
sau Cartea neliniștirii a lui Pessoa, operele complete ale lui 
Antonin Artaud sau primul volum din opera poetică a lui 
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Ezra Pound sunt tot niște cărămizi, dar le parcurgi altfel, e 
altă sensibilitate acolo, catalizată de alt timp, modelată de 
un alt context socio-istoric și literaro-artistic. 

IAR CA POEZIE, NICHITA STĂNESCU NU-MI MAI 
SPUNE ASTĂZI LA FEL DE MULTE, MAI ALES DUPĂ 
CE I-AM CITIT PE CEI CARE I-AU FOST CONTEM-
PORANI, PE M. IVĂNESCU ȘI VIRGIL MAZILESCU, 
DE POEZIA CĂRORA UN TÂNĂR SE POATE ATAȘA 
MULT MAI UȘOR ASTĂZI.

De ce ai sfătui un absolvent să dea/să nu dea la 
Litere?

Nu i-aș spune din capul locului să nu dea la Litere, dacă 
asta simte. Faptul că eu nu m-am adaptat, că m-am 

simțit inadecvată în locul ăla și că abia așteptam să termin 
ca să mă pot apuca de ceva diferit s-ar putea să fi fost 
un handicap al meu. Dar trebuie spus din capul locului că 
dacă vrei să mergi la Litere fiindcă îți place să scrii și să 
citești ajungi să fii dezamăgit, pentru că te izbești de ri-
gori fără sens și convenționalisme, de bibliografii doldora 
de cărți care mai mult te deformează decât te formează, 
te îndepărtează de literatură, de un discurs critic actual. 
Puține examene sunt relevante, puține materii îți pun 
rotițele minții în mișcare, puțini profesori știu să te facă să 
vezi sensul lucrurilor pe care le predau și care chiar își dau 
interesul. Au fost și aspecte care m-au instruit întrucâtva, 
dar nu simt că am învățat să scriu mai corect sau că știu 
mai multe pentru că am făcut Literele. Pe la jumătatea 
anului doi deja nu prea mai dădeam pe la cursuri, pentru 
că mi se părea că pierd timpul, că mă deprimă atmosfera 
aia în care informația avea consistența leșiei și plictiseala 
unui documentar despre cultura de porumb. Iar eu voiam 
să fac ceva concret, să fie dinamic, să fie aplicat, nu discuții 
aride și analize făcute pe un anumit calapod, care inhibă 
imaginația și te fac să detești ceea ce cândva îți plăcea. 
Dar tocmai fiindcă lucrurile stăteau în felul ăsta am început 
să am tot felul de activități legate de literatură, pentru a 
rezista în mediul ăla, pentru a compensa prin ceva.

Dacă ai fi acum în clasa a IX-a, ce ai schimba/ce ai 
evita să faci?

Să mănânc atâția croasanți cu ciocolată. Să stau în prima 
bancă de la perete, unde nu se putea niciodată dormi 

sau copia. Să mă cert cu profa de latină de cel puțin cinci 
ori pe semestru. Aș pune băncile într-un haos organizat, 
ca particulele piliturii de fier într-un câmp magnetic. 

Cum ai preda o oră despre poezie în liceu?

Aș aduce poeți contemporani pe care să-i cunoască și 
pe care să-i audă citind, aș încerca să le explic că există 

și poeți vii, cum spune Andrei Bodiu într-un poem. Mi se 
pare esențial ca tinerii să ia contact cu poezia contempo-
rană în felul ăsta, ca să-și dea seama că toate formulele 
șarjate când se vorbește despre poezie, cele cu eul liric 
care își exprimă în mod direct sentimentele, cu genul li-
terar în versuri prin care poetul nu știu ce face, sunt niște 
sintagme nefericite, care creează o distanță între cititor 
și text. Le-aș citi elevilor, le-aș povesti amănunte despre 
viețile poeților, cum o chema pe pisica lor, cât purtau la 
pantofi sau ce aromă preferată de înghețată aveau, lucruri 
care i-ar putea face să și-i apropie, să-și dorească să-i 
citească, să cunoască mai mult din lumea lor. 

A VEDEA CĂ POEZIA NU E DOAR UN POSIBIL 
SUBIECT DE BAC SAU O SECȚIUNE DIN MANUAL, 
CI UN ORGANISM VIU, UN MEȘTEȘUG CU CARE SE 
ÎNDELETNICESC NIȘTE OAMENI LA FEL CA TINE, 
CU OBSESII ȘI FRICI ȘI SLĂBICIUNI, TE POATE FACE 
SĂ-I PRIVEȘTI ALTFEL ȘI PE MONȘTRII SACRI PE 
CARE ÎI STUDIEZI LA ȘCOALĂ.

Imaginează-ți/descrie cea mai plictisitoare oră de 
literatură din liceu/din facultate.

În liceu nu a fost cazul, dar în facultate au fost câteva cur-
suri la care îmi venea să mă urc pe pereți când vedeam 

că unii profesori vorbesc despre literatură cu mai puțin 
interes sau pasiune chiar și decât prezentatorii meteo sau 
tipa care anunță mersul trenurilor. 

Cu ce personaj ai prefera să pleci într-o vacanță? De 
ce?

M-aș înhăita cu toate personajele din Detectivii sălba-
tici a lui Bolaño, să trăiesc la voltajul ăla ridicat, să fie 

totul pe viață și pe moarte, să fiu o adeptă a realismului 
visceral. Iar după ce aș trece prin intensități și infernul 
poeziei și al dragostei și al experiențelor-limită, m-aș duce 
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în barul în care stă Consulul din Sub vulcan a lui Malcolm 
Lowry, să-i ascult poveștile, suferințele, să plângem și să 
bem tequila până când asta ar anestezia totul și ar caute-
riza orice rană.

Ce ai introduce în programa școlară de liceu la ora 
de literatură română?

Cât mai multă literatură contemporană. Sau scriitori 
ai generației trecute care au fost pe nedrept puși în 

conul de umbră al figurilor care sunt acum în manuale. Aș 
introduce mai multe scriitoare, pentru că discriminarea de 
gen e vizibilă și aici. Aș insera manifeste poetice care au 
împins scrisul spre un alt nivel, un alt mod de a face litera-
tură. Pe mulți dintre scriitorii pe care îi cunosc și a căror ac-
tivitate, intransigență și abnegație mi-au dat încredere în 
literatură, de la Octavian Soviany, Radu Aldulescu, Angela 
Marinescu la Claudiu Komartin, Radu Vancu, Dan Coman, 

Rita Chirian și alții asemenea lor. Pe lângă asta, aș vrea ca 
în programa școlară să existe lecții dedicate studiului com-
parativ, pentru ca elevii să nu trăiască într-o bulă, să poată 
vedea cam ce se făcea în alte țări la un moment anume din 
literatură și să poată avea o privire de ansamblu.

Cum te raportezi la poezia pe care ai scris-o în liceu?

Cu duioșie, ca la pește care se zbate în apropierea apei 
sau ca la un schior începător, care cade la fiecare doi 

metri. Cu un amestesc de jenă și amuzament, pentru că 
scriam o poezie destul de patetică și vorbăreață, uneori 
morbidă, crudă, teribilistă și cu multe referințe livrești. Dar 
și cu empatie, pentru că îmi dau seama că așa a trebuit 
să fie, aveam nevoie să urlu, să exorcizez niște lucruri, să 
mă iau la trântă cu tot ce simțeam și trăiam și cu tot ce nu 
puteam înțelege și accepta.
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Stabilește o legătură între următoa-
rele cuvinte: profesor, dragoste, mobilă, 
zvon, poezie.

Era un banc despre piesele de pe linia 
de asamblare că, oricum le-ai pune, 

tot mitralieră iese. Mi s-ar părea mișto să 
existe un zvon conform căruia un profesor, 
din atâta dragoste pentru literatură, să vor-
bească despre mobilă și tot poezie să iasă.

Cum îți dai seama că un poem este 
bun sau slab? Ai studiat în școală poezii 
proaste?

Nu erau poezii neapărat proaste, ci poa-
te modeste, considerate în mod ero-

nat reprezentative pentru un poet anume. 
Dar în școală am avut noroc că, la fiecare 
poet pe care îl studiam, profa de română 
ne citea și altele ale aceluiași autor sau ale 
autorilor din aceeași generație sau care 
aveau legătură într-un fel sau altul cu textul 
vizat de noi, iar asta estompa senzația că 
nu e chiar cea mai fericită alegere poezia 
din manual. 

CRED CĂ ÎȚI DAI SEAMA DACĂ 
UN POEM E BUN ATUNCI CÂND 
E MEMORABIL, CÂND, LA O 
SĂPTĂMÂNĂ, O LUNĂ, UN AN DE 
CÂND L-AI CITIT, TE TREZEȘTI CĂ ÎȚI 
REVERBEREAZĂ ÎN MINTE UN VERS, 
O IMAGINE, O SECVENȚĂ DIN EL.

Cum alegi Poemul săptămânii pentru 
bookaholic.ro? Care sunt criteriile?

Prin rubrica Poemul săptămânii încerc 
să aduc în atenția oamenilor cele mai 

recente lucruri în materie de poezie, să car-
tografiez huburile poetice din lume, dar și 
să-i aduc mai la lumină, atât cât se poate pe 
social media, pe tinerii poeți de la noi. De 
multe ori aleg texte care îmi plac mie, dar 
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pe de altă parte am în vedere să nu fiu peste măsură de 
subiectivă, pentru că în fond, cel mai tare mă interesează 
să reușesc să redau lucruri diferite, formule poetice cât 
mai diverse, discursuri cu mize variate. Ritmul e ăsta: 
poet român, poetă străină, poetă română, poet străin. 
Încerc să aleg texte care să nu placă doar cititorilor de 
poezie sau celor care au treabă cu literatura, ci oricărui 
om care e curios cum se scrie la ora actuală în România 
și în afara ei.

Numește trei poeți contemporani români pe care 
orice licean ar trebui să-i citească.

Am mai pomenit câțiva la o întrebare anterioară, 
dar dacă ar mai fi să numesc alți trei, ar fi Radu 

Nițescu, T.S. Khasis, Livia Ștefan. + bonus tracks: Svetlana 
Cârstean, Elena Vlădăreanu, Teodora Coman și Dan 
Dediu.

Ce reproșezi cititorilor de poezie?

Că nu prea cumpără cărțile de poezie, că preferă să 
citească ce găsesc pe internet sau pe împrumutate. 

Și când te gândești că o carte de poezie costă cât un 
pachet de țigări sau două beri, e mai greu de crezut că 
nu-ți permiți. Și că nu se gândesc că ăsta e un mod de 
a-i susține pe poeți. Și că nu vin la lansări din diverse 
motive, gest care e, din nou, tot un mod de a-i susține 
pe poeți, de a-i ajuta în continuare să creadă că poezia 
nu e, cum spunea poetul olandez Menno Wigman, ceva 
ce împărtășești cu o mână de idioți irecuperabili la fel 
ca tine.

Descrie ALECART-ul prin zece substantive.

Cărți, libertate, calitate, actualitate, nonconformism, 
fainoșag, perseverență, dinamică, viață, pasiune.

Au consemnat Andrei Rusu și Emil Munteanu.
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Apoi a trebuit să am cu ea discuția aia, „the talk”, 
unde trebuia să îi explic cum e cu internetul și cu 
oamenii care lasă comentarii răutăcioase ce par că 

îi sunt adresate dânsei. Cu dublu l de la loser, troll. Nu erau 
despre ea, erau despre mine și dragostea mea pentru fiert 
și pentru oale...

Please bear with me. Fasten your seatbelts and observe 
the nearest exit signs, aici, pagina de după și pagina de 
dinainte. Promit că absența mea este pe cale să fie jus-
tificată, cu un gând curat-murdar despre ce se întâmplă 
pe internet, importanța vocii politice individuale ca tânăr 
tovarăș, pretin și ca-carama-carmara-camarad într-o so-
cietate care chiar putea fi mai comprehensibilă, uneori... 
Și nu în cele din urmă, este un început de dialog pentru 
tinerii ALECART, vizând în special tinerii cărora le place 
să se facă auziți (hey, you, with the facebook debtes) și a 
căror voce politică intenționează să se implice pro activ 
în societatea de mâine. Pentru restul, a se citi ca un lorem 
ipsum, -isme & -ologii politice născute într-un orășel din 
țara unicornului.

Mă întorc, după ani, ca mătușa aia care locuia în Italia 
și pe care nu o mai recunoști, care mai scotea un come te 
dico printre pupături rujate, pupături pe care le acceptai 
hapsân pentru că vedeai colțul unui ambalaj de panetone 
ieșind din sacoșa de pe hol. Așa și eu, după doi ani de 
absență, în timp ce ALECART a crescut atât de mult (FILIT, 
olimpiade, evenimente), suspectez că s-ar putea să nu mă 
mai recunoască nimeni. Așadar...

Eu sunt Astrid, fata blondă cu ochelari, de la „Băncilă”, 
care purta 3 ceasuri pe fiecare mână și scria comentarii 
faine la româna. Prin faine, vreau să spun de 12 pagini 
când cerința era de 3 și tot așa. De unde aveam atâtea 
de zis pe atunci? Imaginați-vă că eu eram colega aia care 
atunci când era ascultată, se auzea un răsuflat ușurat, se 
închideau pixurile, se băgau caietele înapoi în ghiozdan 
și se aștepta liniștit să se sune de pauză. Și se va suna de 
pauză, iar eu voi fi tot acolo, citind despre iubirea mea 
pentru Schimbarea la față a României. Între timp însă 
lucrurile s-au schimbat și imediat după liceu m-am mutat 
din coasta lor în cea a Mării Nordului, în Edinburgh. Acum 
6 ani am plecat să îmi validez visurile arhitecturale. Așadar, 
două seturi de burse mai târziu, printre care și Scottish 
Timber Award în 2016, iar acum sunt arhitectă în Marea 
Britanie. Gândurile și preocupările mele s-au schimbat, 
iar articolele în care îmi declaram dragostea pentru 
Cioran, Lăzărescu, Pamuk sau cinematografele goale s-au 
transformat în analize politice înconjurând idei ca Brexit 
sau perspective românești în străinătate. Articolele mele 
au devenit și mai scurte (nu mai scriu 12 pagini!), timpul 
petrecut altminteri în scris fiind dedicat vieții hashtag lab, 
hashtag dizertație. Iar limba în care scriu a fost, zic eu, 
revocabil alterată, dintr-o melodioasă limbă de origine 
latină într-o engleză categorică, dură, precisă și la subiect 
(de asta nu mai scriu 12 pagini?), lipsită de epitetele de pe 
culmile disperării. Pe deasupra, nu mai port nici ochelari, 
iar ceasurile, doar pe rând.

Edinburgh a fost casa mea în ultimii ani. E un oraș cu 
un vibe foarte, foarte părintesc, în sensul ăla pe care îl 

I'm back, peasants!
(a se insera de la redacție un șir de scuze religioase pentru bobocii care nu sunt obișnuiți cu the Astridslap); dragi 
cititori, sarcasmul și tendința de a aborda subiecte mai mult sau mai puțin politice în scris sau pe internet mi-au 
făcut mama să plângă de multe ori

Lorem ipsum, -isms & -ologies

Astrid Băgireanu 

a somehow political rant
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înțelegi numai după ce te-ai mutat de la ai tăi. Are 
o măsura potrivită din tot ce ai nevoie să te simți 
acasă - cum zice suedezul, e foarte lagom; un oraș 
cu o teatralitate unică, ca un dans Amadisian în 
Constantinopol, unde uriași, domnițe și cavaleri 
dansează împreună. E un oraș perfect pentru a 
fi student sau pentru a fi artist, chiar dacă nu 
studiezi și chiar dacă nu ești la arte. Probabil 
datorită mărimii relativ mici și a populației 
multiculturale devine și punctul perfect de 

plecare în înțelegerea și dezvoltarea unui simț 
civic și a unei responsabilități individualiste pe care 

un oraș tip metropolă nu ți le-ar putea oferi, pentru că 
nu l-ai putea cuprinde cu aceleași brațe. Un lucru pe 
care îl datorez în parte sistemului educațional britanic 
(și aș spune, în special, Scoției), este că am fost împinsă 
să îmi dezvolt și să îmi prețuiesc vocea politică, indife-
rent din ce domeniu provin; pe zi ce trece continui să 
observ cât de important este să îți cultivi un ansamblu 
de valori care să suprapună harta cognitivă a unei 
societăți - aș adăuga – liberale. Edinburgh este o capi-
tală a gândirii libere și a scepticismului; în același timp, 
Edinburgh are cel mai mare număr de agnostici, atei 
sau ne-afiliați niciunei doctrine bisericești și 55,000 de 
studenți liberi în gândire și dornici să ia în piept toate 
pe vremea mea-urile răsuflate. Nu e asta rețeta unui 
succes indubitabil?

Bineînțeles, studenții știu și nu știu politica și, în 
același timp, ei definesc mersul politicii prin știința sau 
neștiința lor. O voce politică nefolosită este supusă unui 
rezultat dirijat de norme capitaliste care au ca derivat, 
într-o altă ordine de idei, faimoasa ecuație cu babele, 
făina și sticla de ulei. 

FĂINA ȘI STICLA DE ULEI ELECTORALE TOTUȘI 
NU SUNT CEL MAI MARE PĂCAT, DACĂ AR FI SĂ 
ÎL ANALIZĂM DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UNUI 
DECALOG MORAL PE SCENA RESPONSABILIZĂRII 
DE SINE, CEL PUȚIN NU DIN PARTEA BABEI. 

Ca orice altă cerință epistemologică, nedezvoltarea 
unui sine politic nu e atât de dăunătoare ca dezvoltarea 
unuia bazat pe un eclectism hibrid, a unei viziuni conclu-
zionate numai de încercarea unui individ de a-și valida 
propriile crezuri cum ar fi valori spirituale și culturale 

sau, mai pe românește (expresie care 
întărește faptul că lirisme-

le sau jargonul cumva 
ar fi specifice lim-

bilor străine?), 
dumnezeilor 

Dragoș Pătrașcu
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și crezurile pe care nu poți să le schimbi pentru că ar fi 
păcat și pentru că așa scrie în biblie. O societate ai cărei 
indivizi încă mai protejează infailibilitatea acestor credin-
țe este o societate bazată pe un simulacru al democrați-
ei, o comunitate cu o viziune falsă asupra progresului și 
asupra gândirii liberale de orice fel. Și pentru că nu vreau 
neapărat să judec grupările religioase din România, 
grupările anti-avort, coaliția pentru familia anti-homose-
xuală, fan clubul BOR și capodopera arhitecturală numită 
Catedrala Mântuirii Neamului sau a doua Mănăstire a lui 
Manole, zidind o Ana metaforică, compusă din spăgi și 

corupție (și cu asta le-am judecat), sunt multe alte crezuri 
de dreapta sau de stânga care pornesc din aceeași infaili-
bilitate a valorilor ca cele de natură religioasă.

A-ți dezvolta vocea politică înseamnă să știi despre ce 
vorbești când vorbești și să fii foarte atent la absolutisme. 
Nu o să ai niciodată dreptate, dar poți să te situezi greșit 
în proporție de 100%. Teorii ale conspirației sunt un mare 
nu, iar orice argument logic sau științific care pornește de 
la un îndemn marca Deuteronom e iarăși nu, alături de ar-
gumentele cu pământul geto-dacic strămoșesc și sfânt pe 
care americanii vor să ni-l fure, non-ortodocșii care sunt 
de fapt sataniști, gay sau pocăiți, vaccinurile de la ameri-
cani care îți vor face copilul gay și autist și căruia nu o să-i 
mai placă îmbrățișările, și toate conspirațiile de tip partikip 
cu k de la prost pe care le distribuie Doina pe facebook 
printre două rețete de ciorbă de post. Și faptul că „scrie 
pe internet” nu e un raționament de o incomensurabilitate 
dumnezeiască, Doino, pentru că pe internet scrii și tu. 
Dacă știi ce să tastezi, Google îți va spune că omul nu a 
fost niciodată pe lună, că pământul e plat, că evreii conduc 
lumea sau că George Clooney a fost cel mai tare Batman. 

ÎN REALITATE ÎNSĂ, COMUNITATEA ONLINE NU 
E CU NIMIC DIFERITĂ DE COMUNITATEA ÎN CARE 
TRĂIM ÎN TIMP REAL ȘI DE PUȚINE ORI ARE IN-
TENȚIA SĂ EDUCE ÎN MOD AUTENTIC, ÎN SPECIAL 
CÂND SITE-URILE PE CARE LE CITEȘTI SE TERMINĂ 
ÎN BLOGSPOT.COM (REGULA DE AUR!).

Conspirațiile însă sunt în general primite mai bine în ta-
bără de dreapta, în special de cei care țin să facă America 
great again. Cu toate astea, și tabără de stânga are teorii 
la fel de vagi – poate puțin mai puțin periculoase – legate 
de un număr crescător de genuri (deseori semnalate pe 
site-ul de specialitate Tumblr ca fiind 61) și pronume care 
țin să înlocuiască definiții ce par sexiste numai în limba en-
gleză. În limbile latine, de exemplu, nu numai pronumele 
au gen, ci și substantivele și adjectivele. Dacă ar fi să utili-
zam ze-ul acceptat deja la Oxford, nu am mai spune „Ea e 
studentă”, ci „Ze e studentă”, propoziție ce ar masca genul 
subiectului ca o burka transparentă. Ar exista, bineînțeles 
posibilitatea de a reduce toate genurile la unul singur, cel 
masculin, cum îl folosim de obicei în formele de plural, dar 
am un sentiment că nu va fi plăcut de purtătorii celorlalte 
59 de genuri.

Partea cea bună e că trăim într-o comunitate care 
acceptă să fii și paranoia și absurd. Partea cea mai 
proastă e că trăim într-o comunitate care acceptă să fii și 
paranoia și absurd. În timp ce oamenii așteaptă un final 
disneyan-grimmian după fiecare ieșire la urna de vot, ce-

Dragoș Pătrașcu
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rințele sociale dezbătute de dreapta și de stânga, umbrite 
de promisiunile regimurilor politice de pe vremea lor, se 
lovesc de propria noastră eliberare. În Edinburgh, la fel ca 
în marile orașe aglomerate, există problema lui housing 
shortage ori criza locuințelor. Politicienii de pe vremea lor 
construiau mai multe case, chiriile erau mai mici, oamenii 
erau mai fericiți, nu ne plac imigranții, cheeky-nandos! 
Crizele pieței imobiliare din România sunt un alt exemplu 
pe care îl folosim melancolic când se vorbește despre cum 
mergeau lucrurile în anii 90 și până în primii ani din 2000. 
Politicienii nu erau așa corupți, toți aveam, maică, servici, 
casă, pâine pe masă, acum au furat ăștia totul din țară, 
tineretul din ziua de azi, ne place de Putin, ce s-ar face 
Uniunea Europeană fără România, dau like&share la olim-
picii români, în România nu se face nimic, doi lei legătura! 
Crizele financiare și imobiliare din România și din tot restul 
lumii occidentale însă sunt la fel de mult vina celor vizați, 
cât și a societății liberale despre care vorbeam înainte, cu 
absurdul și paranoia de dreapta și de stânga. Pe vremea lor, 
nimeni nu divorța, femeia stătea la cratiță, eram mult mai 
puțini. Cu fiecare o căsnicie din două ajungând la divorț, 
vorbim de dublarea numărului de locuințe în cerere față 
de potențialul numărului de locuințe construite într-un 
raport echitabil. Nu e o problemă de arhitectură calculată 
prost, cum se mai vorbește, case construite ineficient și 
politicieni băgând în buzunare mai repede decât se poate 
construi – cu toate că toate afirmațiile menționate sunt cât 
se poate de reale – cât este o problemă a unei societăți 
trezindu-se la o realitate liberală într-un sistem construit 
să răspundă ca pe vremea lor. 

NE-AM PETRECUT ULTIMELE SUTE DE ANI PRELU-
ÂND TREPTAT RESPONSABILITĂȚI SOCIALE, CEL 
MAI DES LA NIVEL DE INDIVID, PRINTRE CARE ȘI 
EMANCIPAREA FEMEII. NE BUCURĂM DE ORICE 
VICTORIE PENTRU EGALITATEA ÎNTRE GENURI, 
ÎN TIMP CE NE RAPORTĂM ÎN CONTINUARE LA 
O SOCIETATE CARE SE BAZEAZĂ, DIN PUNCT 
DE VEDERE SOCIAL ȘI ECONOMIC, PE SUCCESUL 
UNUI BĂRBAT SUSȚINUT DIN UMBRĂ DE O FE-
MEIE LA CĂLCAT CHILOȚI, FĂCUT CIORBĂ, ȘTERS 
COPIII DE MUCI LA NAS ȘI PREGĂTINDU-L PE EL 
SĂ CUCEREASCĂ LUMEA. 

Nu suntem pregătiți să găzduim jumătate dintre cu-
plurile în divorț și nici să îi facem loc femeii emancipate 
să stea la masă cu ei. Nu sunt joburi pentru cele 49% de 
ex kinder-kuche-kirche, cum nu sunt nici creșe pentru toți 
copiii lor. Suntem în continuă creștere într-o societate de 
dreapta și de stânga, fără un plan real, pentru că schimbă-
rile pentru care ne revoltăm sunt cerute la nivel de individ. 
El, ea, noul el și noua ea, copiii lor și cei vitregi, amantele, 

amanții și ze, toți au dreptul la o nouă locuință, un loc de 
muncă și pâinea cea de toate zilele. Iar pâinea asta trebuie 
să vină în format gluten-free, organic și vegan cu ambalaj 
reciclat din dejecțiile crustaceelor pe cale de dispariție, ori 
altfel nu vă mai votam.

O perspectivă nihilista îmi e, cu siguranță, piatră de 
căpătâi și biblie (!) ce se zbate într-un sentiment de scha-
denfrude de fiecare dată când încerc să privesc imaginea 
de ansamblu a societății în care trăiesc. Edinburgh e ca o 
machetă de carton – totul e micșorat și împins în zone bine 
delimitate, observabile, cu oameni și mentalități de peste 
tot și, de cele mai multe ori, la cârma inovațiilor politice din 
perspectiva unei societăți liberale. Urmăresc tot acest pro-
ces confuz și observ cum oamenii nu mai știu ce să creadă. 
Trăim într-un moment experimental, politic vorbind, și am 
deseori sentimentul că suntem generații de tranziție până 
când ceva mai bun o să li se întâmple copiilor noștri, în 
al treilea și al patrulea neam, deuteronom-style; în același 
timp, trăiesc cu convingerea că ar putea fi ceva și mai rău, 
iar dacă ar fi să pariez, mi-aș pune toți banii pe versiunea 
din urmă. Diferența unei mișcări politice de succes la nivel 
individual o va face, în cele din urmă, puterea unei voci 
politice individuale, iar o astfel de voce trebuie cultivată 
din timp, observând mișcările unei comunități variate, cu 
toți pionii săi. Că nu se merge la vot e una, că se votează 
tot cu făina și uleiul e și mai și – dar cei care nu știu în ce 
direcție s-o ia și nu își prețuiesc vocea politică sunt cei mai 
în dezavantaj. Nu știm deocamdată încotro ne îndreptam, 
nu știm rezultatele Brexit, nu știm următorul prim-ministru 
sau consecințele atacurilor asupra Siriei într-o schemă 
long term. Dar dacă am ști să ne educăm și să ne facem 
auzită vocea politică, am putea transforma un sentiment 
de confuzie într-o realitate rațională, clară, ca în perspec-
tivele lui Brunoleschi. Iar pentru cei care or să se uite în 
continuare la creștinul militant.blogspot pentru a-și cultiva 
această voce well, screw you, și familia ta, exod-style!

Mi-au plăcut ultimii ani ca studentă în Edinburgh, au 
fost anii mei de redescoperire ca om, cetățean și parte a 
unei societăți responsabilizate. Știu astăzi să nu aștept să 
mi se îndeplinească, iar cu fiecare x pe balonul de vot să 
nu fac decât să ilustrez viziunea unei societăți care să îmi 
dea cadrul care să mă și să o dezvolt înspre mai bine. Nici 
în lumânările aniversare nu mai suflu după o dorință, ci 
după un plan! Anul ăsta, de exemplu, voi atinge un nou 
target profesional pentru care am investit ceva timp în 
ultimii ani – ah, și următoarea declamare alecartiană va fi 
scrisă în drum spre Tokyo!

Astrid Băgireanu 
a fost redactor-șef 
ALECART, a absolvit 
Colegiul Național 
de Artă „Octav 
Băncilă”Iași și 
Facultatea de 
Arhitectură din 
cadrul Universității 
din Edinburgh. 
În prezent, este 
arhitectă în Marea 
Britanie și se miră de 
ce profu de română 
a lăsat „Băncilă” 
pentru Național.
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În liceu ai fost redactor-șef ALECART. Ce a însemnat 
pentru tine experiența alecartiană?

A fost o briză de aer proaspăt, un refugiu din zarva 
și monotonia vieții de elev, o ocazie de a-mi lăsa sinele 
analitic și sensibil să radiografieze lumi fictive, o escapa-
dă de sub auspiciile timidității și ale obedienței școlare. 
ALECART mi-a pus la dispoziție scena unde am putut să 
îmi dau glas gândurilor pe teme literare, artistice, perso-
nale etc. De altfel, natura mea interogativă împreună cu 
anii de explorare literară mi-au activat dorința de a scrie și 
de a-mi articula ideile. Ca urmare, predispoziția mea spre 
dialog și examinare a fost întâmpinată la timp, în clasa a 
zecea, de acest proiect curajos, iar eu l-am primit cu en-
tuziasmul și surpriza tipică celui care îi apare în cale, la 
momentul ideal, ceea ce avea nevoie, dar de care încă nu 
era conștient. Faptul că noi, alecartienii, avem și am avut 
mentori atât de devotați cauzei literare, dar și pedagogice, 
precum profesorii Nicoleta și Emil Munteanu ne-a propul-
sat în direcții noi, neexplorate îndeajuns pe cont propriu și 
neînchipuite în cadrul școlii. 

INIȚIEREA ÎN TERITORII LITERARE POATE FI UN 
PROCES FRAGIL, DAR FIIND ÎNSUFLEȚIT CU 
NATURALEȚE DE CĂTRE CEI DOI FONDATORI, 
A CONDUS SPRE CREAREA ÎN NOI A UNOR 
„REFLEXE” DE CONTEMPLARE ȘI DE INTEROGARE 
EXTREM DE ADÂNCI. INDEPENDENȚA GÂNDIRII, 
SUBIECTIVIZAREA INTERPRETĂRILOR, ASUMAREA 

ANALIZELOR – TOATE ACESTE CARACTERISTICI CE 
AU DAT VIGOARE ȘI IMPACT ALECART-ULUI, NE-
AU DETERMINAT, CRED, SĂ PRIVIM MAI ÎNDEA-
PROAPE ÎN SUBTERANELE FERTILE ALE FIECĂRUIA 
DINTRE NOI.  

Cine este Anais Colibaba astăzi, la șapte ani de la 
absolvirea liceului? Aspirațiile tale din liceu au rămas 
aceleași? 

Absolvirea liceului a adus cu sine plecarea de acasă. Iar 
de când nu mai locuiesc cu părinții, realizez cât de vastă 
e lumea, cât de diferiți pot fi oamenii, ce noțiune limitată 
avem cu toții de-a lungul vieții asupra a ce înseamnă, de 
fapt, existența. A părăsi spațiul în care ești crescut/ă (literal 
sau figurativ) te maturizează mai mult decât orice carte 
vei citi vreodată. Poate că nu sună a ceva nemaiauzit, însă 
pe mine m-a luat prin surprindere să aflu acest lucru pe 
propria-mi piele. Nu cred că acceptasem înainte decât la 
nivel teoretic faptul că există lucruri ce nu pot fi învățate 
doar din surse externe, ci și din subiectivitatea experienței. 
Empatia completă cu această idee e încă un proces în de-
rulare. Trăirea impredictibilă a alterității, venirea în contact 
cu oameni cu alte coordonate și bagaje culturale, pără-
sirea zonei de confort psihologic și intelectual pe care o 
reprezintă cuibul familiar de prieteni și profesori, înțelege-
rea că lumea poate părea uneori prea „reală” și alienantă 
din cauza sensibilității acute construite prin coabitarea cu 
dimensiunea artistică - toate acestea mi s-au revelat odată 
ce m-am aventurat în necunoscut. 

Cred că aș fi fost mai câștigată personal să fi folosit acel timp nu concurând pentru un premiu efemer, ci lucrând 
în colaborare cu prietenii la un proiect de orice fel, de natură socială, civică, științifică sau artistică

„Olimpiadele au fost sursa mea 
principală de nemulțumire în liceu”

Anais Colibaba, absolventă Național
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Trecerea timpului a însemnat acumularea de experiențe 
noi care mi-au adus prietenii speciale, peisaje ireale, mo-
mente de independență, provocare, divertisment, dar și 
chin în facultate și, nu în ultimul rând, repetate confruntări 
cu varietatea psihologiei umane. Toate acestea și multe 
alte evenimente care s-au întâmplat pur accidental sau în 
deplină cunoștință de cauză fac acum parte din mine în 
mod organic, ca niște țesuturi ce urmează să completeze 
sistemele deja agregate din copilărie și adolescență. Unele 
s-au format spontan, luându-și cuminte locul în mecanis-
mul coerent al sinelui. Alte țesuturi de amintiri însă, încă 
plutesc în volbura de rămășițe și fragmente neidentificabi-
le care constituie, în mod figurativ, marea dinăuntrul meu. 

Cred că sunt, ca mulți alții, un pasager curios prin aceas-
tă lume, dornic să exploreze cât mai mult din ea. Aspirațiile 
nu mi s-au schimbat fundamental, doar cred că am că-
pătat ceva mai mult curaj de a le lua în serios. Concret, 
intenționez să nu încetez din a vizita și chiar a trăi în locuri 
cât mai variate geografic și cultural, de la Asia până la 
America de Sud sau Africa. Îmi doresc să aflu cum trăiesc 
oamenii în condiții cu care noi, vesticii, nu suntem poate 
obișnuiți. Aș vrea să îmi satisfac, în același timp, nevoia de 
a mă manifesta cât mai expresiv, fie învățând limbi exotice, 
comunicând și înțelegându-i pe alții, dar și artistic, scriind 
și creând în orice mediu. 

Cum arată o zi din viața unui doctorand/cercetător 
în domeniul fizicii? 

Aș vrea să elimin posibilele idei prefabricate în ceea ce 
privește cercetarea ca fiind un domeniu exuberant, marcat 
de descoperiri constante și de noutate la tot pasul. În fi-
nal, sigur că aceasta este miza cercetării, de a aprofunda 
cunoașterea ce stă la baza unei discipline și de a crea noi 
utilizări ale acesteia. Dar acest adevăr caracterizează efec-
tul unui efort colectiv de foarte lungă durată și care nici nu 
se simte în decursul unei „vieți de doctorand”. De aceea, 
ideea de a te concentra pe ce înseamnă cercetarea într-o 
singură zi e cu mult mai definitorie și mai relevantă în a 
descrie acest proces. Așadar, nu cred că e vreo surpriză 
în a afirma că o zi de doctorat presupune circa opt ore de 
stat în fața unui calculator citind articole de specialitate, 
încercând a descifra de multe teoriile prezentate, punând 
cap la cap o mulțime de informații disparate și nemaiîn-
tâlnite. Totodată, rulez cinci-zece simulări sau câteodată 
modific împreună cu colegii postdoctoranzi codurile de si-
mulare ce sunt indispensabile în domeniul computațional 

pe care îl reprezintă în prezent fizica materiei. Cu ajutorul 
acestor algoritmi ce au fost dezvoltați de fizicieni și care 
înglobează porțiunea de teorie și modele relevante în 
simularea materialelor, cercetători cu experiență sau no-
vici ca mine au instrumentele necesare pentru a studia și 
analiza proprietățile și comportamentele unor sisteme de 
atomi sau a unor molecule. Prânzul e partea din zi în care 
stau de vorbă cu unii colegii care mi-au devenit prieteni și 
cu care am discuții interesante pe teme extrem de variate. 

Cum s-a împăcat în timpul liceului pasiunea pentru 
științele exacte cu literatura? Ce cărți/filme nu ar tre-
bui să rateze un licean? 

În cazul meu, profesorii pe care i-am avut au făcut 
diferența. Dedicația și pasiunea lor m-au sensibilizat. 
Fizica, matematica, româna – literatura, în fapt- toate 
făceau parte din repertoriul meu de interese pentru că 
aveau pentru mine ca reprezentanți o serie de oameni 
talentați, ghidați de calm și luciditate, caracteristici care 
mi-au atins un punct sensibil și care m-au făcut, în mod 
iremediabil, un admirator al lor și al disciplinelor cărora 
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aceștia le insuflau viață. De asemenea, natura 
mea oarecum ambivalentă, pe de o parte dornică 
de a înțelege lumea în termeni obiectivi și logici, 
aflată în căutare de noțiuni universale regăsite 
prin matematică și, pe de altă parte, mânată de o 
înțelegere deja intrinsecă, intuitivă privind inefabilul 
și valoarea experienței umane ce mi-au fost 
confirmate și adâncite prin literatură, a stat la baza 
atitudinii mele foarte pozitive privind aceste două 
domenii disparate. Tocmai baza lor fundamental 
diferită, ce mizează pe moduri aparent opuse de a 
percepe realitatea, mi-au consolidat sentimentul de 
echilibru, de integritate intelectuală. 

Recomand următoarele cărți și filme liceenilor 
deschiși provocărilor și cuprinși de acele întrebări 
existențiale care niciodată nu au răspunsuri clare: 
Eseu despre orbire de José Saramago, Să nu mă 
părăsești de Kazuo Ishiguro, Un veac de singurătate 
de Gabriel García Márquez, 1984 de George Orwell, 
Travesti de Mircea Cărtărescu, Rătăcirile elevului 
Törless de Robert Musil & Stalker, regia: Andrei 
Tarkovsky, Magnolia, regia: Paul Thomas Anderson, 
Pan’s Labyrinth, regia: Guillermo del Toro, The Big 
Lebowski, regia: Joel și Ethan Coen, Persona, regia: 
Ingmar Bergaman.

Dacă ai fi acum în clasa a IX-a, ce ai schimba/
ce ai evita să faci? 

Nu aș pune aproape deloc preț pe note și pe 
opiniile persoanelor despre care știu că nu le pasă 
de mine sau care nu mă cunosc decât superficial, re-
zumându-se la fațada mea de elev (ne)conștiincios. 

AȘ PREFERA SĂ ÎMI PETREC MAI MULT TIMP 
CITIND LITERATURĂ ȘI DESENÂND, NU AȘ 
MERGE LA OLIMPIADE, DAR MI-AȘ MENȚINE 
VIU INTERESUL PENTRU ȘTIINȚE PRIN 
DISCUȚII CU PROFESORII SAU CU PRIETENII. 
AȘ OPTA SĂ MĂ IMPLIC MAI MULT ÎN ACTI-
VITĂȚI EXTRACURRICULARE SAU M-AȘ ALĂ-
TURA UNEI ECHIPE DE TEATRU CARE M-AR 
AJUTA SĂ ÎMI CONSOLIDEZ UN SIMȚ MAI 
PROFUND AL RESPECTULUI DE SINE DECÂT 
AU FĂCUT-O NOTELE SAU OLIMPIADELE. 

Mi-aș domoli nevoia de a satisface așteptările al-
tora privind prestația academică, concentrându-mă 
pe cultivarea fără rezerve a sinelui și a relațiilor cu 
cei din jur. 

Dragoș Pătrașcu
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De ce ai sfătui un absolvent să 
dea/să nu dea la Fizică? 

Aș sfătui pe oricine care simte o 
pasiune față de fizică să își urmeze 
chemarea. În același timp, vreau să 
subliniez că această chemare tre-
buie musai să vină din interior și că 
nu merită încercat doar pentru că 
profesorul sau părinții au așteptări 
mari din partea elevului X care nu 
a dezamăgit nicicând, luând numai 
note de 9 și de 10 în școală, așadar 
viitorul în fizică îi este asigurat. Aș 
încuraja orice elev să se îndrepte 
spre fizică atâta timp cât acesta 
este sincer dornic și capabil de a 
aplica gândirea științifică, nu se 
simte intimidat de a ideea de a nu 
ști, dar îi face plăcere să fie provo-
cat. Doar cu o astfel de atitudine 
elevul/a în cauză se poate bucura, 
și nicidecum speria sau demobiliza 
odată confruntat/ă cu complexi-
tatea domeniului. Satisfacția de a 
învăța, de a cunoaște este, deci, 
principalul factor ce poate face 
studiul fizicii o experiență pozitivă. 
Dacă însă decizia este mai degrabă 
ghidată din considerente glorifi-
catoare ori pragmatice, există alte 
opțiuni de studiu mai potrivite și 
mai puțin anevoioase.

Ai fost redactor-șef al unei 
reviste de cultură care miza pe 
apropierea tinerilor de literatu-
ră. De ce ai optat pentru fizică?

Desigur că decizia de a opta 
pentru fizică și, implicit, de a mă 
concentra pe o direcție foarte bine 
delimitată de restul ariilor mele de 
interes nu a fost una deloc ușoară. 
Adaptabilitatea, relativa îndemâ-
nare privind subiectele exacte de-
prinsă din liceu, dar și curiozitatea 
mea de a explora în continuare 
domeniile vaste, însă de bază ale 
fizicii au fost criteriile mele de 
decizie. Pentru mine, prioritatea 
a fost să îmi încerc norocul la o 
universitate în străinătate în special 

datorită provocării personale pe care aceasta ar fi consti-
tuit-o. Jacobs University are un profil extrem de atractiv, 
cu o deschidere internațională cum nicio altă universitate 
din Europa nu deține. Departamentele de științe sunt 
structurate pe o componentă profund interdisciplinară și 
cu un ecou foarte bun în diverse domenii de cercetare. 
Flexibilitatea programelor de științe din primul an este un 
atu foarte semnificativ al universității, permițând studen-
ților să experimenteze mai multe discipline, urmând să se 
specializeze ulterior. Acest lucru a înclinat decisiv balanța 
către un domeniu științific care a rămas până la urmă 
fizica. Consolarea mea a constat în a rămâne apropiată 
de cărți, filme și spectacole în timpul liber. Având aplecări 
creative și, în același timp, urmând direcția unei discipline 
exacte îmi creează câteodată un traiect echivoc. Cu toate 
acestea, cred că prin felul în care mi-am conturat alegerile, 
reușesc totuși să îmi manifest atât o oarecare predilecție 
spre rigoare, cât și dorința de expresie. Iar asta e destul de 
satisfăcător. 

Cum te-ai raportat în liceu la olimpiadă? Ai regretat 
vreun moment atitudinea de atunci?

Olimpiadele au fost sursa mea principală de nemul-
țumire în liceu. Nu eram poate conștientă la momentul 
respectiv de adevărata mea indignare față de ele, confor-
mându-mă la această rutină generalizată a competițiilor 
ce s-a solidificat în școli în decursul a zeci de ani. Profesorii 
de multe ori nici nu concep o realitate în care elevii nu 
numai că nu se dau peste cap să ia parte la olimpiade, 
dar chiar în care se opun ferm participării la ele. Astfel se 
formează o așteptare nescrisă, dar extrem de puternică 
și de prezentă că toți elevii buni ar trebui să ia parte la 
olimpiade. Devine chiar o presiune socială de a fi în rând 
cu lumea, de a te ridica la standardele și așteptările celor 
din jur și de a urma un obiectiv pe care îl accepți firesc, ca 
și cum ar fi sută la sută al tău. Poate că pentru unii elevi 
mersul la olimpiade chiar e un obiectiv personal, fiind o 
oportunitate de a învăța mai mult la un obiect, de a chiuli 
de la alte ore și de a câștiga ceva renume în lumea școlară. 
Dar eu vedeam olimpiadele mai mult ca pe un rău necesar, 
urmându-le tacit drumul. Deși îmi accentuau un simț al 
concurenței ce îmi provoca disconfort și nesiguranță, nu 
îmi imaginam posibilitatea unui complet refuz al olimpi-
adelor, percepându-le mult prea mult ca pe un element 
adânc ancorat în existența mea ca elev. Odată detașată de 
rutina olimpiadelor, pot să observ mai clar rolul nu neapă-
rat benefic pe care l-au avut. Cred că aș fi fost mai câști-
gată personal să fi folosit acel timp nu concurând pentru 
un premiu efemer, ci lucrând în colaborare cu prietenii la 
un proiect de orice fel, de natură socială, civică, științifică 
sau artistică. 

15
9



Întâlnirea cu ce disciplină în liceu regreți că ai 
ratat-o și de ce? 

Mi-ar fi plăcut să fi acordat mai multă atenție biologiei. 
Sunt fascinată de avansurile care se petrec la ora actuală 
în genetică sau în neuroștiințe. Contactul cu un astfel de 
domeniu științific ar fi putut fi, de asemenea, foarte stimu-
lant. Dintr-un motiv sau altul, nu am reușit să trec peste 
obstacolul pe care îl reprezenta pentru mine memorarea. 
Deși era mai mult o piedică psihologică, cert e că aceasta 
mi-a retezat posibila curiozitate față de biologie. Cred că 
mulți elevi, la fel ca mine, nu mai văd pădurea din cauza 

copacilor, lăsându-se de-
mobilizați de muntele de 
informații și termeni ce la 
început par arbitrar aleși 
iar, ca urmare își pierd ori-
ce interes față de biologie. 
Poate mai puțini elevi s-ar 
pierde pe drum dacă s-ar 
insista mai puțin la clasă 
pe taxonomie și s-ar crea 
un mediu de explorare a 
proceselor și a fenomene-
lor biologice, optându-se 
în special pentru filme 
documentare, discuții și 
observarea regulată a or-
ganismelor vii. 

Care sunt valorile/
principiile la care nu ar 
trebui să renunțe un li-
cean niciodată?

Cred că prietenia este 
resursa cea mai valoroasă 
care poate da un sens și 
putere interioară oricărui 
tânăr. Și tocmai datorită 
impactului atât de mare 
pe care îl au asupra anilor 
de formare, prieteniile 
construite în liceu sunt, nu 
fără temei, oaza de familia-
ritate, unele dintre puținele 
surse trainice de bucurie ce 
joacă un rol atât de impor-
tant de-a lungul vieții. 

În același timp, curajul de a fi tu însuți, de a nu cădea 
pradă normelor și obiceiurilor adolescentine atât de des 
urmate fără asumare și interogare. 

CRED CĂ ORICE LICEAN AR TREBUI SĂ SE 
SIMTĂ LIBER SĂ ÎȘI DEFINEASCĂ PRIORITĂȚILE, 
INTERESELE, OPȚIUNILE ȘI SĂ ÎȘI MODELEZE 
COMPORTAMENTUL ÎN CONCORDANȚĂ CU 
STRUCTURA SA INTERIOARĂ ATÂTA TIMP CÂT NU 
SE MANIFESTĂ ÎNTR-UN MOD (AUTO)DISTRUCTIV 
SAU OFENSATOR. 
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Știu că dorința de a fi acceptat/ă și apreciat/ă e una re-
ală, iar tentația de a reproduce rețete care au funcționat la 
alții e mare, precum adoptarea unui anumit stil vestimen-
tar sau tip de muzică. Dar puterea de a te detașa de status 
quo, de a observa unde te situezi în tot acest vacarm și 
apoi de a-ți asuma propriii parametri ce se pot concretiza 
prin orice, de la ce cărți alegi să citești până la ce tip de 
dietă, activități în afara școlii sau obiecte de studiu decizi 
să urmezi.

Nu în ultimul rând, consider că empatia și acceptarea 
celuilalt e o componentă esențială în dezvoltarea orică-
rui licean. Capacitatea de a-i înțelege pe cei din jur, de 
a rezona cu gândurile și trăirile lor e un factor crucial în 
închegarea relațiilor interumane sănătoase și în confrunta-
rea cu alteritatea. Mai frecvent decât în oricare alt moment 
al istoriei, tinerii călătoresc și descoperă lumea virtuală fără 
granițe din spatele rețelelor de socializare, studiază în spa-
ții culturale noi, sunt expuși la o gamă largă de variațiuni 
umane și contextuale. De aceea, cu cât această abilitate de 
a empatiza este explorată și exersată mai de timpuriu, în 
perioada liceului sau încă mai devreme, cu atât devenirea 
unei persoane „open-minded” este mai naturală. 

Cu ce personaj ai prefera să pleci într-o vacanță? De 
ce?

M-aș bucura să preiau rolul lui Sancho Panza, însoțin-
du-l pe Don Quijote prin lumea largă. Ar fi o plăcere să iau 
parte la accesele sale de idealism, observându-i candoarea 
în confruntarea cu zgârie-norii din Manhattan sau cu mi-
naretele din Istanbul. Ar fi deci o călătorie de neuitat una 
în care curiozitățile lumii ar da naștere la himere în mintea 
tovarășului meu de drum.

Știm că ai călătorit foarte mult. Prezintă-ne o 
experiență care te-a marcat în călătoriile tale.

Acum mult timp, când avem în jur de nouă ani, am 
călătorit împreună cu familia în Finlanda, la invitația unor 
prieteni finlandezi ai părinților mei ce locuiesc într-un oră-
șel numit Joutsa aflat la vreo trei ore de mers cu mașina 
de Helsinki. Atunci am fost pentru prima oară învăluită 
de ospitalitatea și căldura familiilor finlandeze, dar am 
sesizat și caracterul lor rezervat, privind tăcerea ca semn 
de apropiere și confort. Într-una dintre zilele cu soare, dar 
răcoroase, ne-am deplasat cu toții spre cabana de vacanță 
a familiei, așezată într-un crâng complet rupt de lume, la 
marginea unui lac ce cuprindea întreaga zare. Amintirea 
aceasta e foarte vie și încă mi-o pot derula în minte. Ne 
aflam într-un semicerc la câțiva metri de marginea apei. 
Adulții conversau, iar eu priveam plină de curiozitate 

multitudinea de plante sălbatice și de trunchiuri viguroa-
se, ascultând în același timp ce se discuta în jurul meu. 
Fixându-mi privirea pe niște ciuperci îmbibate în rouă 
la poalele unui copac, am început să tatonez pământul 
de sub picioare. Simțindu-i moliciunea nemaipomenită, 
m-am lăsat purtată de acea senzație interesantă, frecând 
continuu cu piciorul pentru a desluși mai bine acea textură 
spongioasă a pământului. Atunci am auzit, brusc, cum mi 
se adresează cineva. Unul dintre finlandezi mi-a adus la 
cunoștință într-un mod ferm, dar foarte calm, că centime-
trii pătrați de mușchi pe care tocmai îi scormoneam nece-
sitaseră zeci de ani pentru a crește și a ajunge în stadiul de 
acum. Rușinea și remușcarea ce m-au cuprins au fost acu-
te. Uitându-mă mai bine în jur, am văzut că mușchiul era 
totuși pretutindeni, pe copaci, pe pietre, acoperind ca o 
pătură mai toată suprafața din jurul lacului. Cu toate aces-
tea, acea ocazie mi-a demonstrat cât de grijulii sunt acești 
oameni față de elementele naturale, cât respect manifestă 
nediscriminatoriu față de fiecare bucățică de vegetație, 
apreciind efortul de a exista al fiecărui colțișor de natură 
și făcând tot posibilul de a nu interveni în procesul său de 
supraviețuire. Pe moment am simțit că gestul meu negân-
dit și impulsiv fusese perceput ca o crimă împotriva naturii, 
un flagel al mușchiului matusalemic. Acum mă bucur doar 
că s-au întâmplat lucrurile în acel fel și că am fost expusă 
la o lecție atât de revelatoare privind fragilitatea naturii și 
grija cu care suntem obligați să o tratăm. 

Tema acestui număr ALECART este prietenia. Oferă-
ne o definiție personală a prieteniei.

Prietenia este bucuria de a fi sociabil în absența măștilor 
sociale, pecetea în numele căreia umanitatea din noi se 
face simțită. 

Prezintă ALECART-ul alegând zece verbe. 

a analiza, a empatiza, a provoca, a evoca, a descoperi, a 
deveni, a reflecta, a conecta, a căuta, a descătușa

Anais Colibaba a fost redactor-șef ALECART, a absolvit Colegiul Național Iași în 
2012 cu media 10 la bacalaureat. În 2015 a absolvit Jacobs University în Bremen, 
Germania, iar din martie 2016 a început un program de doctorat integrat în fizică la 
Trinity College Dublin.

A consemnat Anastasia Fuioagă.
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Este perioada cu examene, sute de pagini parcurse cu 
fervoare, nopți petrecute la bibliotecă și pete de cafea 
pe fiecare caiet cu notițe. Oricât aș fi de copleșită de 

stres în timpul acestor zile, sentimentul care predomină 
este cel de recunoștință și de împlinire. Primul meu an de 
studenție la University of Warwick a reprezentat cea mai 
bogată experiență a mea, intelectual și afectiv deopotrivă. 
Îmi petrecusem clasa a douăsprezecea într-o perpetuă și 
înfrigurată așteptare: procesul de aplicație, examenele, 
ofertele de la universități, bacalaureatul. A fi studentă la 
o facultate de top era, în acele momente, singura finali-
tate la care mă gândeam: punctul în care ar fi culminat 
eforturile și aspirațiile mele din ultimii ani. Cu siguranță, 
intensitatea cu care mi-am dorit să ajung aici s-a reflectat 
asupra modului în care, ulterior, am trăit și m-am raportat 
la noua mea viață. Am plecat de acasă cu inima deschisă și 
plină de entuziasm față de orizonturi, oameni și locuri noi.

Într-adevăr, despărțirea de prieteni și de familie a 
fost un pas greu, și am simțit-o ca pe ultimul capitol din 
adolescența mea. Știam că las în urmă atmosfera atât de 
dragă din anii de liceu, alături de toate momentele pe care 
le împărtășisem cu oamenii care îmi fuseseră în fiecare zi 
aproape. Știam că distanța și mediul vor lărgi din ce în ce 
mai mult diferențele dintre noi și că, încetul cu încetul, ne 
vom continua separat propriile povești. Dar, odată cu fie-
care lacrimă de rămas-bun, certitudinea că am ales drumul 
pe care trebuie să îl urmez era tot mai puternică. M-am 
urcat în avion știind că îmi ascult chemarea și că visul meu 
trebuie să mă ducă departe de acasă.

Și apoi, totul a fost mai ușor decât m-aș fi așteptat 
vreodată. Auzisem de la sora mea și de la mulți dintre 
prietenii mai mari că primele luni vor fi dificile din punct 
de vedere emoțional și că voi avea nevoie de timp pentru 
a depăși dorul și singurătatea. Pentru mine, nu a fost deloc 
așa: la început, fascinația provocată de noutate a umplut 
golul rămas după despărțirea de cei dragi. 

Campusul mi se părea aproape năucitor de vibrant și 
în fiecare zi întâlneam alți oameni, pe care îmi plăcea să 
îi ascult împărtășindu-și experiențele culturale și de via-
ță. La Warwick, timpul parcă trece într-un alt ritm: zilele 
și săptămânile sunt incandescente și simt că fiecare mă 
schimbă și mă îmbogățește mai profund decât oricare altă 
etapă din viața mea. Prieteniile noi au venit natural și sunt 
fericită să am alături de mine oameni în care am încredere 
și de la care simt că am multe de învățat. Cu siguranță, 
viața în campus a contribuit mult în acest sens: de la mers 
cumpărături și la sală, și până la după-amiezile și nopțile 
petrecute lucrând, m-am obișnuit să nu mai fac aproape 
nimic singură. De aceea, experiența universității este lega-
tă, pentru mine, mai ales de bucuria de a împărtăși fiecare 
moment cu oamenii cu care am scopuri și valori în comun. 

Studiez Filosofie, Politică și Economie, trei discipline pe 
care le aprofundez atât separat, cât și în sfera lor de între-
pătrundere și corelație. Din punct de vedere academic, am 
simțit că anul acesta a fost foarte solicitant și am învățat să 
fructific orice moment liber. În fiecare săptămână avem de 
citit sute de pagini de literatură de specialitate la modulele 
de filosofie și de politică, plus câteva seturi de probleme 

Este ora 5:25, și, pentru prima dată, văd răsăritul din Marea Britanie. Privesc pe fereastră campusul, acum liniștit, și 
veverițele care se urcă din câteva mișcări agile pe trunchiurile copacilor. Sunt în cel de-al treilea trimestru al primului 
meu an de facultate.

Cu inima în două lumi
Iași & The University of Warwick

Laura Ștreangă
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pentru disciplinele exacte (matematică, statistică și econo-
mie). În general, ți se oferă, ca student, libertatea de a-ți 
alege singur cât de mult îți dorești să investești: în timpul 
anului, nu suntem evaluați decât pe baza câtorva eseuri 
și teste, care contează însă prea puțin la nota finală. În 
schimb, în ultimul trimestru, avem numai examene de 
an; și, în cazul meu, aproape toate au fost programate în 
aceeași săptămână. 

Oricât de mult am simțit în anumite momente că îmi 
testez limitele, pot spune că, în general, am învățat din 
plăcere. Am paisprezece ore pe săptămână; restul este 
studiu individual. Mi s-a întâmplat de multe ori să ies de la 
un curs fericită din simplul motiv că ceea ce învăț mă pa-
sionează cu adevărat și rezonează în profunzime cu mine. 
Am venit aici cu un sistem de convingeri oarecum rigid; 
îmi imaginam că am crezuri bine definite și că îmi este clar 
ce reprezintă pentru mine moralitatea. Dar, pe măsură ce 
am început să problematizez structurile sociale, relațiile de 
putere care operează între oameni, precum și noțiunile de 
egalitate, legitimitate ori datorie, mi-am dat seama în ce 
măsură mi-am construit identitatea pe baza conceptelor 
pe care le-am preluat ca atare din mediul în care am trăit. 

DINCOLO DE TOT CE AM ÎNVĂȚAT LA FACULTATE, 
CRED CĂ SCHIMBAREA CEA MAI PROFUNDĂ 
A FOST LA NIVELUL CONȘTIINȚEI. AM CREZUT 
CĂ VOI PRELUA VALORI ȘI IDEI NOI – DAR MAI 
CURÂND, AM ÎNȚELES CÂT DE FLUIDE, MANIPU-
LABILE ȘI UȘOR DE CONTESTAT SUNT NORMELE 
ȘI CRITERIILE NOASTRE. 

În cursurile mele, accentul cade foarte mult pe 
deconstrucție, spirit critic și gândire independentă. 
Majoritatea seminarelor sunt dezbateri în grupe de maxim 
șaisprezece studenți, pe marginea temelor pe care le 
analizăm la curs. Suntem, unii pentru alții, critici și resurse 
de învățare. 

Dincolo de latura academică, Universitatea este foarte 
preocupată să ne ofere spațiul și oportunitățile de care 

avem nevoie pentru dezvoltarea noastră personală. La 
Warwick există aproape două sute de societăți studențești, 
academice sau sportive, precum și servicii de consiliere 
profesională sau psihologică. Biblioteca este deschisă non-
stop, cursurile sunt înregistrate și încărcate pe platforma 
on-line, iar orarul nostru este destul de flexibil – avem li-
bertatea de a ne alege, la începutul anului universitar, ziua 
și ora la care vrem să avem fiecare seminar. Uneori, simt că 
îmi lipsește agitația unui oraș: după câteva săptămâni pe-
trecute în campusul pe care îl străbat pe jos în treizeci de 
minute, apare nevoia de a schimba peisajul, măcar pentru 
puțin timp. Până acum, am făcut câteva scurte escapade 
în orașele din împrejurimi: Coventry, Leamington Spa, 
Stratford-upon-Avon și Birmingham. 

Un trimestru la Warwick are zece săptămâni și este 
urmat de o lună de vacanță, așa că până acum am revenit 
în Iași de două ori, de Crăciun și de Paști. Cred că a mă 
întoarce acasă a fost mai greu decât a mă muta în Marea 
Britanie. Lăsasem în urmă nostalgii și inconștient, probabil 
că speram să regăsesc locul așa cum era când am plecat. 
Deși mi-am păstrat aproape toți prietenii vechi, nu am 
putut să nu mă simt oarecum străină și singură. Atmosfera 
nu mai era la fel, dinamica din grupul meu se schimbase, 
iar Naționalul avea acum, pentru mine, o energie la care 
nu mai puteam fi conectată. Am avut nevoie de timp să 
recuperez sentimentul de acasă și mulți dintre prietenii de 
la facultate mi-au confirmat că au simțit la fel. Probabil 
că, deocamdată, destinul nostru este să trăim cu inima în 
două lumi. 

Îmi îndrept privirea spre biroul încărcat de căni de 
cafea, cărți, liste cu formule și articole adnotate în grabă. 
În ultima vreme, am uitat ce înseamnă să mă simt odihnită. 
Febra examenelor ne-a cuprins pe toți, iar a găsi un loc 
liber în bibliotecă este o aventură în sine, deși clădirea 
are cinci etaje. Ne oprim uneori din învățat și schimbăm 
câteva zâmbete și priviri epuizate. Este o provocare pe care 
mi-am dorit-o și care îmi aduce mulțumire. Pot spune, cu 
sinceritate, că nu mi-aș dori să fiu nicăieri altundeva. 

Laura Ștreangă, 
colaboratoare 
ALECART, este ab-
solventă a Colegiului 
Național Iași, fiind 
șefă a promoției 
2017. În prezent, 
studiază Filosofie, 
Politică și Economie 
la Universitatea 
Warwick, în Marea 
Britanie. În liceu, a 
fost olimpică la limba 
și literatură română 
și a obținut Premiul 
I la Olimpiada 
Internațională de 
Lectură

Bogdan Pîrău
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Radu Vancu
Nu rezonez cu poezia care minte. Care are complexe de superiori-
tate. Care ia lumea de sus. Care se vede de la o poștă că-l crede pe 

cititor idiot. Și atunci îi povestește ce ființă grozavă e poetul.

foto: Andrei Cucu

*Radu Vancu este unul dintre scriitorii preferați ai alecartienilor. Și nu pentru că ne-a făcut un 
laudatio când am primit Premiul „Oamenii Timpului” pentru literatură. Nu pentru conferințele 
extraordinare despre poezie pe care le-a ținut la Iași (una chiar în Sala de Festivități a liceului). 

Nu pentru prietenia pe care ne-o arată. Ci pentru Cantosuri domestice, pentru Frânghia înflorită, 
pentru Sebastin în vis. Pentru Elegie…. Pentru Zodia Cancerului. Jurnal
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 ■ PARADISUL CAMI-SEBASTIAN E UN FEL DE 
PLASĂ DE SIGURANȚĂ. CE/CINE NU ÎȘI ARE 
LOCUL ACOLO?

Mai mult ca sigur eu nu-mi am locul. Fiindcă poeții spun 
de regulă că fericirea nu e bun conducător de poezie. Cu 
excepția lui Emil Brumaru, care spune deschis că el poate 
scrie numai pe fericire, restul poeților români declară cu 
mâna pe inimă că ei numai din infern își pot cânta versurile 
splendide. Ei bine, în ce mă privește semăn, sub acest ra-
port, cu Emil Brumaru: pot scrie numai pe fericire – iar pla-
sa de siguranță Cami-Sebastian îmi livrează din plin asta.

 ■ PLASA DE SIGURANȚĂ (PENTRU SCRIITORI 
ÎN GENERAL SAU PENTRU PERIFERICI) E O 
NECESITATE, O MĂSURĂ DE PRECAUȚIE 
SAU UN REFLEX DE AUTOAPĂRARE? CUM 
INFLUENȚEAZĂ EA POETUL ȘI POEZIA?

Pentru mine e toate trei: și necesitate, și precauție, și au-
to-apărare. Nu mă influențează în scris, așa cum airbag-ul 
nu influențează condusul mașinii. Dar fără ea pur și simplu 
n-aș putea să scriu. E o condiție de existență a poeziei 
mele, nu o influență concretă. O condiție, nu o poetică.

 ■ SCRIAȚI LA UN MOMENT DAT ÎN JURNAL 
DESPRE CEEA CE AM PUTEA NUMI UN FEL 
DE „CREZ” TRANSMIS DE MIRCEA IVĂNESCU, 
MAI EXACT, FAPTUL CĂ POEZIA TREBUIE SĂ 
FIE SINCERĂ, EA TREBUIE SĂ FIE DESPRE 
CEL CARE SCRIE. TOT ÎN JURUL ACESTEI IDEI 
SE CONSTRUIEȘTE ȘI POEZIA DOMESTICĂ 
ÎNTR-O OARECARE MĂSURĂ. TOTUȘI, 
SIMPLITATEA ȘI ONESTITATEA NU POT 
AJUNGE SĂ PLICTISEASCĂ ÎN POEZIE? (NU E 
CAZUL CANTOSURILOR  ) ȘI DACĂ E AȘA, CE 
TREBUIE SĂ AIBĂ O POEZIE SAU, MAI EXACT, 
CE TREBUIE SĂ FACĂ UN POET PENTRU CA 
„SINCERITATEA” ȘI DOMESTICUL SĂ NU 
DEVINĂ NEINTERESANTE?

În poezie nu poți minți, spune undeva Ivănescu. Trebuie 
să ai curajul să mergi către limitele radicale ale vieții tale, 
către zonele de care te temi cel mai tare; abia așa poți 
ajunge să interesezi cititorul: prin explorarea acestor 
zone pline cu lei și cu fiare feroce, de care și cititorul 
se teme – și pe care le explorează prin intermediul tău. 
Ei bine, aceste zone obscure și îngrozitoare sunt mereu 
în spațiul domestic: moartea celor dragi, contribuția 
noastră la distrugerea celor pe care-i iubim, egoismele 
noastre mizerabile, toate sunt aici. A scrie despre spațiul 

domestic e o formă de curaj suprem. Cu condiția să nu 
cauți aici căldicelul - ci tot ce e mai inavuabil. Vedeți cazul 
lui Knausgaard – unul dintre cei mai domestici scriitori de 
azi. (Și, tocmai fiindcă e cu adevărat domestic, e de fapt 
neîmblânzit.)

 ■ CITIND JURNALUL ȘI CANTOSURILE, 
AM RĂMAS CU IMPRESIA CĂ POEZIA SE 
PROFILEAZĂ CA O SUPRAPREZENȚĂ CARE 
POATE SĂ VINDECE DEZAMĂGIREA, DAR ȘI 
SĂ DEZAMĂGEASCĂ. ÎNSĂ TIND SĂ CRED CĂ 
NU TOATĂ POEZIA ESTE POEZIE BUNĂ SAU 
POEZIE CARE SĂ PLACĂ, CARE SĂ „VINDECE 
DEZAMĂGIREA”, CHIAR ȘI PENTRU CINEVA 
CARE TRĂIEȘTE PRINTR-O RAPORTARE 
CONTINUĂ LA ACEASTA. DACĂ EXISTĂ POEZIE 
„PROASTĂ” SAU PLICTISITOARE, CUM ARATĂ? 
CARE E POEZIA CU CARE VI SE PARE CĂ NU 
REZONAȚI DELOC ȘI DIN CE CAUZĂ?

Nu rezonez cu poezia care minte. Care are complexe 
de superioritate. Care ia lumea de sus. Care se vede de la 
o poștă că-l crede pe cititor idiot. Și atunci îi povestește 
ce ființă grozavă e poetul. Și înmulțește fără încetare ad-
jectivele auto-flatante. Și povestește de ce ar trebui să-l 
admiri pe poet. Și de ce ești un idiot și un ratat dacă nu-l 
admiri. Sunt mulți poeți buni tentați din când în când să 
cadă în auto-admirația asta, în așteptarea de la aplauze 

foto: Andrei Rusu
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de la cititor. Bukowski, de exemplu. Poetul, ca orice artist, 
e expus la aceste păcate ale vanității – care se transformă 
întotdeauna, mai devreme sau mai târziu, în erori de stil. 
Sau chiar de poetică.

 ■ EXISTĂ VREUN POET „CLASIC” ROMÂN 
(DINTRE „POEȚII DE BAC”) ALĂTURI DE CARE 
V-AR PLĂCEA SĂ IEȘIȚI LA O BERE SAU SĂ 
MERGEȚI ÎN VACANȚĂ ȘI DE CE?

Dintre poeții de bac? Da, cu Eminescu. Știm din relatările 
contemporanilor lui că era mult mai haios decât e predat 
la școală: râdea zgomotos la teatru, scandalizând lumea, 
spunea bine bancuri, cânta excepțional la chefuri (avea o 
voce de tenor profesionist, ar fi putut face carieră muzicală 
serioasă). Și nici nu prea bea alcool, se pilea repede. Deci 
ne-am fi potrivit de minune. (Și făcea mișto frecvent de 
propria lui poezie – pe care, în același timp, o credea salva-
rea supremă. Exact cum trebuie să facă poeții adevărați. Și 
la salvare, și la mișto mă refer.)

Există artiști foarte sofisticați care își 
camuflează intensitatea asta – ca Mircea 
Ivănescu, să zicem, sau ca Iustin Panța. Sau ca 
norvegianul Knausgaard. Atunci, e nevoie să 
fii suficient de abil pentru a i-o identifica – și 
pentru a participa apoi la ea. Dacă cineva nu 
poate participa la intensitate, atunci toată arta 
lumii e inutilă pentru el. Și-l compătimesc 
enorm.

 ■ ABORDÂND O LIRICĂ SINCERĂ, CHIAR FOARTE 
INTIMĂ UNEORI, V-AȚI GÂNDIT VREODATĂ CE 
AR SPUNE CINEVA (DACĂ DA, CINE?) CÂND AR 
CITI UN VERS SAU O POEZIE ANUME DESPRE 
OMUL RADU VANCU? SAU CUM CREDEȚI CĂ 
AR REACȚIONA FIUL DUMNEAVOASTRĂ CÂND 
VĂ VA CITI VREODATĂ TEXTELE?

Mă îngrozește, la propriu, gândul că el îmi va citi cândva 
prostiile astea. Sper din suflet să n-o facă, e destulă litera-
tură bună de citit, slavă Domnului. 

foto: Edi Cășuneanu

16
6



 ■ REVENIND ASUPRA 

JURNALULUI, ÎNTÂLNIND 

TRIMITEREA LA ODE TO 

MY FAMILY, DE LA THE 

CRANBERRIES (PE CARE 

AM SFÂRȘIT ASCULTÂND-O 

PE REPEAT CÂTEVA ZILE LA 

RÂND ȘI AȘ RECOMANDA 

ASTA ORICĂRUI CITITOR 

CARE VREA SĂ SE APROPIE 

MAI MULT DE TEXT) CA UN 

EFECT NEAȘTEPTAT SAU CA O 

REACȚIE LA ÎNCERCAREA DE A 

SCRIE POEZIE, NU AM PUTUT 

SĂ NU MĂ GÂNDESC CĂ AR 

EXISTA VREO LEGĂTURĂ 

ÎNTRE MUZICĂ ȘI CANTOSURI 

(LA FEL CUM ANUMITE CĂRȚI 

CITITE POT CONDUCE LA NOI 

VOLUME). ORICINE POATE 

SIMȚI MUZICA ÎN ACEST FEL? 

DACĂ NU, CE AU ÎN PLUS (SAU 

ÎN MINUS) CEI CARE POT FACE 

ACEST LUCRU? 

Nu mă pricep prea bine la muzică; 
am câteva zeci de trupe pe care le ascult 
fără să înțeleg prea bine șmecheriile 
muzicale din spate, ci identificându-mă 
pur și simplu cât pot de intens cu ce se 
aude. Ca cel mai naiv cititor de poezie, 
să spunem. Cred că despre asta e vorba 
în orice artă: de a simți intensitatea – și 
de a participa la ea. Uneori, există artiști 
foarte sofisticați care își camuflează 
intensitatea asta – ca Mircea Ivănescu, 
să zicem, sau ca Iustin Panța. Sau ca 
norvegianul Knausgaard, dacă tot l-am 
pomenit. Atunci, e nevoie să fii suficient 
de abil pentru a i-o identifica – și pentru 
a participa apoi la ea. Dacă cineva nu 
poate participa la intensitate, atunci 
toată arta lumii e inutilă pentru el. Și-l 
compătimesc enorm.

 ■ MUZICA POATE ȚINE LOC DE POEZIE? 

În înțelesul strict al artei poeziei, nu. Fiindcă poezia 
construiește imagini folosind cuvinte – iar muzica 
nu poate face asta. Dar, în înțelesul construcției de 
intensități, da – muzica poate foarte bine să te ajute 
să participi la intensități la care poezia (dacă nu ai 
organ literar) nu te poate conduce. (Adică ea te poate 
conduce – dar nu știi tu cum să o urmezi.)

Tot ceea spune adevărul într-un mod 
memorabil e important într-o societate a 
minciunii. De asta comuniștii sau fasciștii 
voiau un control al literaturii atât de dur: 
fiindcă literatura ține cuvintele curate. Și e 
imposibil să minți eficient o națiune care 
și-a păstrat cuvintele curate. E condiția 
suficientă și a spiritului civic: să ai cuvintele 
curate.

 ■ ÎN CANTOSURI, POEMELE GRAVITEAZĂ ÎN 
JURUL SPAȚIULUI DOMESTIC, CARE UNEORI 
IA FORMA PARADISULUI CAMI-SEBASTIAN. 
ÎN CE MĂSURĂ ESTE ÎNSĂ, SPAȚIUL 
DOMESTIC O PLASĂ DE SIGURANȚĂ, UN 
REFUGIU ȘI ÎN CE MĂSURĂ ESTE „CEVA” ÎN 
CARE „ÎN TIMP CE AMESTECI, AMESTECĂ 
TOTUL ÎN TINE”?

Așa e, spațiul domestic te transformă și el pe tine 
pe măsură ce îl (tran)scrii. După ce ai scris o carte 
despre el, ești întotdeauna altfel la final. Când am scris 
Monstrul fericit, în care alcoolul apare foarte des, am 
ieșit în cele din urmă un tip non-alcoolic: m-am lăsat 
de băut exact când a ieșit cartea, fără să-mi propun 
asta dinainte. După ce am terminat de scris 4 A.M., am 
început să pot dormi nopțile. Exact așa e: în timp ce 
amesteci, altcineva amestecă la rândul lui în tine. Știu 
că sună ca naiba de mistic, dar exact asta face poezia. Și 
sunt sigur c-o face și cu cititorii & scriitorii atei. :)
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 ■ DACĂ AR TREBUI SĂ FACEȚI UN RAP-BATTLE, 

CU CINE AR FI?

Cu oricine, fiindcă aș pierde lamentabil. Cred că Vasile 
Leac sau Claudiu Komartin ar fi foarte buni la asta. Eu, 
deși aveam în tinerețe o anume dexteritate prozodică și o 
ușurință în a rima, sunt cam prea puțin spontan totuși ca să 
pot intra cu șanse într-o astfel de bătălie. 

 ■ ÎN CLIMATUL POLITIC DIN ROMÂNIA, CREDEȚI 

CĂ POEZIA POLITICĂ E IMPORTANTĂ? CUM 

POATE DOBÂNDI O NAȚIUNE SPIRITUL CIVIC?

Da, e importantă orice formă de artă politică – de la 
poezie la artele vizuale, de la teatru la dans etc. S-a văzut 
la proteste: erau incredibil de artsy, de witty, România din 
stradă arăta absolut incredibil, atât de frumoasă, încât o 
lume întreagă s-a îndrăgostit de ea. Tot ceea spune adevă-

foto: Edi Cășuneanu

foto: Edi Cășuneanu
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rul într-un mod memorabil e important într-o societate a 
minciunii. De asta comuniștii sau fasciștii voiau un control 
al literaturii atât de dur: fiindcă literatura ține cuvintele 
curate. Și e imposibil să minți eficient o națiune care și-a 
păstrat cuvintele curate. 

E condiția suficientă și a spiritului civic: să ai 
cuvintele curate. 

 ■  V-AȚI ÎNDRĂGOSTIT VREODATĂ DE UN 
PERSONAJ? ȘI DACĂ DA, DE CINE ȘI DE CE? 

De multe ori. De iubita aceea croitoreasă a lui 
D'Artagnan, cum o chema, Constance Bonacieux; de 
Adnana din Toate pânzele sus; de fata spadasinului 
Lagardère din Cocoșatul, am uitat cum o chema; de 
Nastasia Filipovna; de Alejandra lui Sábato din Despre 
eroi și morminte (teribil de tare am iubit-o); de fapt, de 
ce să vorbesc la trecut, sunt încă teribil de îndrăgostit 
de toate fetele astea, le iubesc pe toate deodată fără 
prea multe complicații morale. Sunt foarte diferite între 
ele, nu cred că e un pattern care să le unească – decât, 
probabil, acela al intensității: atunci când domnișoarele 
astea sunt la fel de intense ca poezia, carnea lor e la fel 
de hipnotică precum versurile. Alt criteriu mai bun nu 
există.

 ■  ÎN LICEUL NOSTRU SUNT ELEVI CARE AU 
ÎNCEPUT SĂ SCRIE POEZIE, DUPĂ CE AU CITIT 
VOLUMELE LUI RADU VANCU. PE DVS. CINE/
CE V-A DETERMINAT SĂ SCRIEȚI POEZIE?

Prima carte de poeme pe care am citit-o a fost o edi-
ție ilustrată din Pastelurile lui Alecsandri. Dar țin minte 
sigur că știam că o să fiu poet încă dinainte s-o citesc. 
Nu știam de ce vreau asta, nu știu prea bine nici acum. 
Însă, câtă vreme poezia mă ajută simt că lumea e intensă 
– și că, implicit, merită totuși trăită –, nu văd de ce aș mai 
pune întrebări suplimentare.

 ■  TEMA ACESTUI NUMĂR ESTE PRIETENIA. 
PUTEȚI EVOCA O PRIETENIE LITERARĂ CARE 
POATE CONSTITUI UN REPER PENTRU NOI?

Prietenia dintre Matei Călinescu și Mircea Ivănescu. 
Nu se văd deloc, și nu își vorbesc deloc, din 1972 (când 
Matei Călinescu pleacă în Statele Unite) până în 1996. 
Aproape un sfert de secol. Iar când se revăd, conversația 
lor continuă la fel de natural ca și cum s-ar fi oprit abia 
cu o jumătate de oră înainte. Bolnav de cancer, știind 
că o să moară, Matei Călinescu îl sună din când în când 
– și (știm asta din jurnalul lui) conversațiile cu Mircea 
Ivănescu sunt mai intense decât spaima de moarte, 

pe care o anesteziază (rămânând mereu cât se poate de 
firești).  

 ■ OFERIȚI-NE, VĂ ROG, O DEFINIȚIE PERSONALĂ 
A PRIETENIEI! 

Prietenia e ceea ce anesteziază spaima – și face lumea 
demnă să fie trăită. În pofida a tot ce e ea. 

A consemnat Andrada Strugaru.
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Diana Teodora Cojocaru 
aka Diana Katharina (n. 1992). Relația mea cu poezia. Un pedalat chiar și cu o coadă de sirenă. În timp ce în urmă se 
adună un gram și jumătate de singurătate. Și încă un gram și jumătate de aglomerație. Care împreună fac 3 grame de 
cocaină poetică. Inhalată când și cum.

A. 315
Linie. Linie. Punct. Punct. Linie. Linie și-un rotund.

Prietena mea a desenat o scenă cu noi doi. 
Eu, pe balconul casei tale cu vedere spre parc, în bătaia vântului, 

iar tu, în camera de-alături, cântând la acordeon.
Îmi părea un fel de incantație care te lega de mine, 

prin linii stângace și culorii vii.
Ce ușor se leagă oamenii unii de alții.

Într-o seară, mi-ai băgat mâna între picioare și mi-ai spus: 
imaginează-ți că sunt un măcelar 

îmbrăcat în șorțuri brune din mușama 
și care, plin de spume la gură, cu răsuflarea urlând de rachiu, 

ți-ar înfige cuțitul aici, fix aici. 
Ce-ai face? Ai putea iubi un măcelar?

Ți-am răspuns râzând 
că i-aș recita măcelarului o poezie de Baudelaire 

și aș lasă vinul asasinului să-i curgă prin rana sufletului. 
O rană mai mortală decât orice tăietură de cuțit. 

Ar muri înecat de plăcere, 
cu mintea hai-hui și alcool prin vintre. 

Ai putea iubi o asasină?

Măcelarule, tu ești o bucată de carne.
Atât. 

O bucată de carne, care va putrezi, la fel ca și pasiunea mea pentru 
tine. 

Și ca și mine. 

C. 41
Îngerul mare de tinichea, 

îndoit de vreme și udat de prea multe ploi,
cânta în surdină, 

cocoțat pe acoperiș,
acolo unde l-au uitat toate veacurile. 

Fugite, asemenea unor amante transformate în carne de tun, 
timpurile și-au acoperit urechile,

ca noi să îl putem auzi. 
Prezentul e mai zgomotos ca oricând.

Uzați de prea multe cuvinte, 
obosiți de timpul care a încetat să mai treacă în favoarea noastră, 

am rămas tăcuți să-i auzim cântecul. 
Cânta trist, dar fără încetare, 

jelea atâtor refugiați 
care, lăsați în urmă, căutau în noi puțină dragoste. 

Veniți de departe, murdari, neîndreptățiți 
și cu un Dumnezeu căzut la datorie, 

se agățau de noi 
proptindu-și urechea 
când de pieptul meu, 

când de al tău 
ca să ne audă inima gonind. 

- Numai cei îndrăgostiți mai au curaj să gonească nebunește 
unul în ritmul celuilalt - 

În tăcere și în cântec, 
m-am ridicat de pe pieptul tău ca dintr-o lungă convalescență 

și prin perdelele de plumb 
am început să număr 

gurile, ochii, mâinile, inimile, oftatul celor de afară. 
Pierdusem șirul numărătorii, 
când mi-ai spus că e târziu, 
că trebuie să pleci la lucru. 

Sau de tot.

P R O Z Ă  Ș I  P O E Z I E



foto: Cristiana Ursache

 
Cocoțat pe acoperiș, 

acolo unde l-au uitat toate veacurile, 
cu capul îndreptat spre fereastra noastră, 

îngerul de tinichea privea către propria lui imagine, 
coborâtă acum din înălțimi 

și proptită fără vreun răspuns de un colț de pat. 

Ar fi vrut să sufere câinește, 
dar ruginise tot în el.

C.S. 4144
Când văd clădirea mare și osoasă de lângă măcelărie,

îmi amintesc de tine. 
Construcția era nu demult un simplu desen,

pe care tu îl însuflețeai, 
în timp ce eu priveam de după un colț de plapumă

- sigurul loc în care mi-a fost cald cu adevărat -. 
Totul se reducea la o suprafață plană,

în afară de dorința mea. 
Ea se înălța

mai sus decât și-ar fi imaginat omenirea că se poate construi. 
Semnul de pe mâna care atingea planșele 

ți-l simțeam în întunericul nopții.
Aici toți suntem muritori, dar nu toți însemnați. 

În alte zile,
mai rar, ce-i drept, 
văd parcuri eoliene. 

Atunci, îl am în față mea pe cel cu care mă jucam
de-a geniul și zeița lui Huxley.

Stăpân al înălțimilor, 
mă cocoțase acolo unde nimeni nu mai căuta.
Dinspre strada lui venea adesea un val de ură, 

pe care mai mereu îl transformam în rugăciune. 
Cei cruzi și nemiloși trebuie amintiți și în bluestem, și în rugăciune.

Eșafodul se transformă în piedestal 
și invers,

iar asta se întâmplă mai mereu.

Peste mulți ani ani însă, 
pământul 

nu va mai avea nevoie de clădiri, 
pentru că noi – doi - vom adăposti orice și pe oricine, 

și nici de parcuri eoliene, 
pentru că toată energia va veni din noi – doi -. 

Sub grămezile umanității, 
ultimele însemnări 

- poate chiar acestea - 
vor fi greu de descifrat.

pentru că noi - doi - nu vom mai avea nevoie de cuvinte.

TUDOR LIȚCANU

la un moment dat toate 
ajungem să ne transformăm 

în mamele noastre

degeaba îți pipăi sânii dinții 
și cauți să te recunoști în fotografiile din sertar

celine DE-GEA-BA
 

părul îți va albi la fel de repede 
totul vine și pleacă #desprenaștereșicorupere

lucrurile care-ți plac la nebunie astăzi 
pentru că ești tânără și crezi că înseamnă ceva

mâine vor zace aruncate pe podea 
ca o pereche de șosete murdare 

mai devreme sau mai tarziu celine 
vei ajunge să-ți dai întâlnire tot mai des 

cu hainele de domnișoară/ tren înspre trecut 
să-ți urăști vergeturile 

în unele zile 
chiar soțul și copiii mai mult decât pe tine însăți

îți vei pieptăna părul în oglindă ca o bolnavă de alzheimer 
te vei mira de întâmplare 

și-mi vei cere răspicat să nu mai vorbim despre morți
între pereții prea subțiri 

prea albi 

Emilia Nedelcoff 

Ephemeroptera

17
1



17
2

Emilia Nedelcoff 
(n. 1992). Am absolvit Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, după care am continuat studiile de masterat 
(Literatura română și hermeneutică literară). Deși visul meu dintotdeauna a fost acela de a preda Limba și literatura română, astăzi sunt 
redactor la Știri de Iași și aș minți dacă aș spune că îmi displace ceea ce fac. În ceea ce privește relația mea cu poezia, aș îndrăzni să spun 
că este una veche. Am fost de când mă știu o mare consumatoare de poezie, însă toată treaba asta cu scrisul, la modul serios, e relativ 
recentă. 

neverending homework
în păcurari sfârșit de iunie 27°C pe puțin 

un pahar cu limonadă rece & un pai 
roz în mâna dreaptă când 

visurile astea prefabricate defilează 
liber prin fața ochilor negri & mari & mirați 

visurile astea care se schimbă repede repede
de parcă ar fi culorile semaforului de peste drum

ca atare n-ai cum 
să nu crezi că 20 de ani e sinonim 

cu energia & pofta de viață
n-ai cum

altfel de unde dorința răbdarea entuziasmul de 
a le urmări & de a le prinde pe toate 

cu o precizie de ceas elvețian de
a le urmări & de a le prinde pe toate

doar ca să le mai poți da cu șutul încă o dată 
& încă o dată 
& încă o dată

până când ajungi să scuturi bine
toată plictiseala din oase

celine zice că numai așa o poți lua mereu de la capăt
sub cerul ăsta care nu e nimic 

altceva decât un buzunar albastru
pentru păsările nebune care caută o colivie

Dance me to the end of 
love

Dragostea e atunci când dorm și salivez pe pernă lângă 
tine

tu nu te superi/ îmi săruți fruntea cu un sentiment patern
demn de Lolita lui Nabokov

e atunci când mă muști de degete de umeri de coapse
hămesit începi să latri la bec tu fratele cel singur al 

câinelui orb 
abandonat pe străzile Păcurariului

(căci ce lup mai urlă la lună în poezia anilor 2000?)

Dragostea e atunci când te conduc la gară și sper să pierzi 
trenul

dar nu și bursa pe care o ai la Cluj
a thousand kisses deep în văzul întregului peron

și țigara făcută poștă înaintea plecării

e atunci când bluza ta de pijama uitată
devine mantaua lui Gogol/ iar eu nupotnumaiștiu

ce-nseamnă să adorm.
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Se apropie de patul surorii ei. Ușor. Atent. Îi vede piciorul 
atârnând din pat și trupul pe jumătate dezvelit. Ține 
strâns la piept o pernuță pe care e imprimat chipul șters 

al unei prințese, e pernuța ei. Mai face un pas și se apleacă 
deasupra ei. Maia...șoptește aproape de urechea ei, parcă nici 
nu ar vrea să o trezească, să o cheme din lumea în care e 
adâncită, dar timid mai face o încercare și adolescenta reac-
ționează. Se adâncește pentru ultima oară în patul cu miros 
de proaspăt, de acasă și face un prim efort de a-și despărți 
pleoapele grele. O zărește pe soră-sa mai mică cu ochii mari, 
rotunzi, albaștrii...Fiecare formă prinde contur. Schițează un 
zâmbet șters, prea devreme furat la ora acea a dimineții și 
când să se dezmeticească, se găsește singură în cameră.

Alexa a plecat. Are păpuși de pieptănat, bătălii de dus și 
castele de construit pentru că ea încă poate. Camera nu mai 
e îngropată în întuneric, acel întuneric dens, urât care oricărui 
iubitor de soare, de căldură, de lumină i s-ar părea de necon-
ceput. Ei bine, nu și ei, nu și Maiei. Doar în negura acea ar fi 
putut dormi și asta pentru că îi închide orice portiță spre gân-
dire, spre reflecție. Acoperă în negru fiecare gând pentru a-l 
stopa, pentru a-l opri să umble hoinar și să construiască zeci, 
sute de teorii în mili-secunde. Noaptea e pentru dormit, nu 
pentru gândit!, își spunea mereu ca să se convingă. Strategia 
nu funcționa mereu, bineînțeles.

Aproape cade din pat, izbindu-se de valiza pe care și-o fă-
cuse cu gândurile pierdute cu numai o seară în urmă. Ar vrea 
să înjure, dar nu așa face o domnișoară educată, nu asta vrea 
mama să audă de la ea. Trage o gură mare de aer și își mușcă 
limba. Pleacă alene spre bucătărie. Acolo siuația e mereu clară. 

Obsesii de duminică 
(fragment) 
Amalia Carciuc 

Maximilian Lupu

cronică de familie
m-am născut într-un oraș cu blocuri comuniste
într-un spital murdar singurul existent de altfel 

și nașterea mea n-a avut nimic special în ea poate doar 
faptul că te-ai născut de ziua mea // obișnuiește sa zică mama tuturor

am crescut într-un oraș cu blocuri comuniste
cu mineri care susțineau că știu mai bine cum arată iadul 

ba chiar l-au văzut și nu e deloc
ca-n cărțile de religie nici un drac acolo

nici un cazan în care să fierbi 
doar niște șobolani care iau prânzul sau cina cu tine

și-un întuneric mare 
mai mare decât cel din burta peștelui în care se află iona

m-am jucat într-un oraș cu blocuri comuniste
cu femei cărora dimineața le înfloreau pete vineții pe obraz

și bețivi care nu mai credeau demult în domnul așa că 
își făceau dreptate singuri cu ce le pica în mână

de unde și numărul mare de morți anunțat prin ziarele locale
episoade relatate sub un titlu negru îngroșat

acolo oamenii uitau relativ repede întâmplările neplăcute
mamele spărgeau semințe în fața blocului în timp 

ce-și supravegheau odraslele ieșite la joacă 
vărsau câte o lacrimă dacă aflau că bărbatul vreuneia s-a prăpădit în mină 

pentru ca mai apoi să se gândească la ajutorul financiar 
pe care familia acestuia urma să-l primească

m-am născut am crescut m-am jucat într-un oraș cu blocuri comuniste
azi trag cu nesaț dintr-o țigară în timp ce-n căști îmi cântă clouds

you went so silent
și nu pot să nu gândesc că morții pot fi totuși fericiți:

”gata
s-a sfârșit cu moartea

nu mai există”



17
4

Maică-sa se agită, rătăcește cu privirea în fiecare sertar în căutarea vreunui ingredient magic, amestecă pe rând 
în fiecare din cele trei oale de pe foc, gustă, degustă. Își plimbă lingura mare de lemn în dreptul buzelor. Taică-su 
pare în lumea lui. Trage cu nesaț din țigările ieftine și se gândește că după ultima gură de cafea o să dea o fugă la 
magazin. Mai are o țigară în pachet. Acasă însemna să fie prinsă între cei doi poli și să le reziste mereu. Nu se simțea 
ca o minge de ping-pong pasată cu violență de la un jucător la celălalt. Mama și tata, diferiți, dar formând o imagine 
întreagă, împreună o construiseră, oferindu-i nenumărate opțiuni pentru ceea ce vrea să fie. Fii generoasă, blândă, 
iubitoare ca mama! Dar fii și indiferentă, guralivă, amuzantă ca tata! Cum să fiu indiferentă când iubesc? Cum să fiu 
blândă când vorbesc? Încă nu învățase cum să combine stările, nu știa cum să alăture părți diferite pentru a forma 
un întreg. Încerca.

Fata stă acum sprijinită de blatul înalt din bucătărie. Privește în gol și pe când aude apa bolborosind, întoarce 
capul ca trezită din vis. O mai privește o secundă și în cele din urmă toarnă lichidul fierbinte în cana favorită, cana 
aceea primită drept pomană de sufletul bunicului, nu demult dus. În sufragerie lumina încă nu a pătruns. De unde 
lumină când afară totul e gri?! Soarele e înghețat, e undeva dincolo de norii de vată murdară care o deprimă la 
fiecare verificare a cerului. Ar vrea să tragă o pătura pe ea, dar ar fi degeaba. Picioarele-i sunt mereu reci. Renunță 
și își trage ceaiul mai aproape de ea, un pic, câte un pic mai aproape de inimă. Mirosul ceaiului de fructe de pădure 
se amestecă cu cel al bețișoarelor parfumate. Îi miroase a acasă. Încă de mică s-a obișnuit cu ideea (și și-a impus-o 
ca o convingere ceva mai târziu) că fiecare casă are mirosul ei. A ei mirosea a bețișoare parfumate, a curat. O aromă 
subtilă, abia perceptibilă care umple fiecare colțișor și întregește imaginea de acasă. A trecut prin atâtea case străine 
cu parfum strident de lavandă, transpirație, mucegai, trandafiri, arome, duhori care erau pe măsura proprietarilor, 
care pur și simplu vorbeau din prag. 

Ajunge la fundul cănii, repede, mult prea repede. Așa e duminica. Ai loc și pentru plăcintele cu mere? Tresare când 
își vede mama lângă ea. Nu încearcă să îi spună că plăcintele nu ar încăpea și se gândește doar: Când Dumnezeu 
le-o fi făcut și pe astea? Îi zâmbește dulce și încuviințează, oricum din tava aburindă de plăcinte va mânca un cămin 
întreg. 

Maia era în ultimul an de liceu și deja nu mai percepea distanța dintre acasă acolo și acasă aici, părți din ea erau 
și acolo și aici, împărțite între familia de sânge și familia aleasă, adunată. Cele mai rele momente erau cele când era 
în gară, oricare dintre cele două pentru că atunci...Ei bine, atunci chiar era a nimănui. Nu era nici aici, nici acolo și tot 
ce putea percepe era zgomotul înfundat, surd al râsetelor combinat cu înjurăturile aruncate cu glas șoptit, printre 
dinți sau țipate în gura mare, batjocoritor, umilitor. Se crispa când le auzea venind de la un bețiv cu trei dinți lipsă 
sau dimpotrivă cu dantura întreaga împuțită, galbenă atunci când vărsa berea în întreg vagonul. Unii îi zâmbeau 
strâmb, Dar uitați ce păpușică avem aci! Drăguțo, avem un loc liber!, unii adormeau aburiți de otrăvuri cu capul pe 
umărul ei, iar alții discutau afaceri, ce ciubucuri mai făcuseră în ultima săptămâna, ce nevastă proastă îi așteaptă 
acasă cu șapte prunci nemâncați, ce patron nechibzuit, netrebnic aveau care îi muncea ca pe niște sclavi. În tren erau 
și oameni diferiți, buni, luminoși, curați, educați, dar tăceau cu capul plecat în fața acestora. Să începi un conflict cu 
un bețiv e ca și cum ai vorbi cu un geam de sticlă: vorbele se izbesc de el, nu îl zguduie, nu se cutremură, dar dacă 
s-ar sparge, cioburile ți-ar străpunge carnea, sângele fierbinte, roșu, bolnav ar șiroi până ar seca. Tactica țestoasa: 
pune-ți căștile, scoate cartea din ghiozdan și închide-te acolo. 

Totuși, făceau parte din experiența călătoriei cu trenul. Erau personaje din povești de groază, dar personaje până 
la urmă. Maia era decisă să își ia permisul, era timpul. Abia împlinise optsprezece ani la începutul toamnei, dar nu 
avea să mai irosească timp pe poveștile din tren, auzise destule și le purtase cu ea. Adevărul era că unele erau fru-
moase: poveștile de dragoste ale studenților, pățaniile din sesiuni, stilurile de copiat, pe toate le auzise de când abia 
împlinise cincisprezece ani. În anul acela, plouase mult. Era urât, înnorat, gri și se gândea cum va face, ce prieteni va 
avea. Anul acesta fusese frumos. În acea dimineață de duminică nu voia să plece, nu voia să vadă gara, nu voia să 
audă huruitul bolnav al trenului. Rar lăsa gândurile acestea să o macine. Ea trebuia să plece. Când nu ai motive să 
rămâi atunci ai cel mai bun motiv ca să pleci. Pentru ea orașul se golise demult. Înafara a trei, patru chipuri mai erau 
doar anumite imagini șterse, semne că existase ceva acolo. Totuși, orașul îi dăduse mult până într-un punct. Luase 
de la el tot ce fusesem mai bun, iar când nu a mai avut ce lua a început să caute în alt loc. O fi egoism?
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Maximilian Lupu

Biata mea inimă se chinuie cum poate. Simt răsu-
flarea tot mai puternică a morții atingându-mi 
ceafa. Mereu m-a ispitit gândul la ce are să fie 

după, niciodată nu m-am putut bucura de momentul 
în sine, de viață, iar acum, se pare, nici de moarte.

Optzeci și doi de ani pe acest pământ m-au învățat 
să admir, să văd scânteia de blândețe din sufletul fie-
cărui păcătos, să aștept să-l întâlnesc pe Domnul. Iar 
acum singur, pe patul de moarte, fără niciun ajutor lu-
mesc, mă pregătesc de cea mai mare întâlnire din viața 
mea. Îmi simt mâinile ca niște coji de ceapă, străvezii și 
fără putere, și am o durere puternică între coaste.

De afară bate în geamul murdar un soare alb, robust, 
se aud glasuri de copii strigând, veselindu-se. Lumea 
pare aceeași dintotdeauna.

Închid ochii. Îmi amintesc de acele vremuri, pentru 
mine de mult apuse, și sper să devin din nou un prunc 
legănat de brațele calde ale mamei sale, să nu cunosc 
păcatul sau deznădejdea. Îmi doresc ca acolo unde voi 
ajunge să nu existe decât voci de copii fericiți, pentru 
că liniștea sufletească și glasul Domnului Dumnezeu 
exact asta înseamnă.

Încep să mă rog la Cel de Sus să ierte tot ce-am 
greșit, cu voie sau fără de voie, să-i ajute pe acești copii 
să devină oameni buni și cumpătați, să nu uite de cei 
sărmani sau necăjiți și uite așa trec două ceasuri, iar eu 
încă n-am murit. Mai am puțin… Mă cufund în mine 
și privesc către sufletul meu, îl curăț așa cum nu am 
mai făcut-o vreodată, cu smerenie și cu frică de ce va 
urma. Aș vrea să cânt una dintre vechile rugi învățate 
de la mama, dar simt că nu mai am putere. O răcoare 
neobișnuită se apleacă spre mine, mă învăluie, ultimele 
scântei din focul lăsat aprins se sting, iar soarele 
dispare sub o perdea de nori.

Toată viața mea am fost preot aici în sat. Duminică 
de duminică se adunau oamenii să asculte vorbe-
le și povețele mele, rugăciunile închinate din altar 
Împăratului ceresc, mă chemau în casele lor să îl aduc 
pe Domnul cu mine ori să le vestesc câte o sărbătoare, 

Părintele
Horia-David Munteanu
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Femei singure
Iris îşi dorea un foarfece 

să-şi poată decupa trupul în aşa fel încât
să se potrivească perfect în brațele tuturor

bărbaților care au refuzat să o iubească 
pe motiv că palmele lor erau prea mici 

spre a o primi. 

(îi era tare teamă ca nu cumva să se convertească
într-un simpatic animal domestic, gata oricând 

să lingă mâinile stăpânului pentru îmbrățişarea dată
în timpul falsei procreări pe timp de noapte)

Ura carnea sufocată de tot felul de corsete, de 
rochii scurte şi mulate, blugii strâmți şi costumele de baie

la fel de mult precum ura culorile 

Emilia Nedelcoff 
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să le binecuvântez pruncii ori animalele. Mă așezau la masă și mă cinsteau cu ce aveau mai bun de prin cămară, astfel, 
crezând ei, având să primească, la rândul lor, ajutorul Celui Drept.

Toate astea până într-o zi, când viața avea să se așeze parcă așa cum a fost orânduit și eu am simțit o nemulțumire pe 
care nu o puteam înlătura nici prin rugăciune, nici prin fapta cea bună. Credeam că viața mea era mult prea bogată; prea 
des îmi mirosea gura a vin sau hainele a mâncare de frupt. Și am hotărât să trăiesc în pustiu, singur, asemenea celor din 
vechime, să-mi pregătesc adevărata viață, cea de după moarte. M-am pregătit trupește, dar, mai ales, sufletește, pentru 
greul ce aveam să-l cunosc, înarmat doar cu gândul la Dumnezeu.

Întreg satul a plâns la plecarea mea, femeile mi-au adus colaci împletiți ori câte un pomelnic și un căpețel de lumânare, 
cu toții spunând că în veci satul nu va mai găsi așa părinte miruit cu harul lui Dumnezeu.

Ajuns în pustiu, ducând o viață modestă și în rugăciune, niciodată nu am mai fost împlinit. Parcă simțeam că Domnul 
îmi făgăduise ceva și nu îmi oferise, credeam că iar nu o să găsesc mulțumirea de care aveam nevoie. Mă așteptam să-mi 
fie întărită credința, să găsesc liniștea sufletească, pacea despre care citisem în Cărțile sfinte. Dar iată că eu eram nefericit, 
ducând dorul bisericii, al oamenilor, nereușind să îl simt cu adevărat pe Dumnezeu în mine.

Așa se face că, după doi ani, m-a ispitit gândul să mă întorc la viața dinainte. Credeam că lumea mă va înțelege, sperând 
ca păcatele să-mi fi fost iertate. După multe remușcări și rugăciuni de pocăință, am luat decizia de a reveni în satul natal. 
Nici astăzi nu știu dacă acea hotărâre îmi fusese încredințată și întărită de Cel de Sus sau de diavol, care de atunci îmi 
tulbură des visele. Mi se arăta ca un lup care mă sfâșie, mâncându-mi inima sau ca o femeie păcătoasă, îl vedeam ca pe 
un duh viclean ce mă ispitea și, trebuie să recunosc, seara îmi era de multe ori frică simțind că și pe lumea asta și pe ailaltă 
eram singur, părăsit de toți.

Astfel, ajuns iar în sat, lumea m-a privit ca pe un păcătos alungat de Dumnezeu din Împărăția Lui și care avea să aducă 
mânia cerească asupra tuturor familiilor evlavioase de creștini. Nimeni nu îmi mai cerea sfatul, ba chiar copiii erau certați și 
îndemânați să se țină departe de mine. Nimeni nu îmi călăuzea sufletul pierdut, iar eu am trăit astfel, crezând că Dumnezeu 
a uitat de mine sau că El nu a existat niciodată cu adevărat în sufletul meu.

Acum sunt sigur că toate aceste idei erau de la Necuratul care mi-a sucit mințile, iar eu, în loc să ascult predicile sau 
cuvântul sfânt al Bibliei, mă lăsasem doborât de propriile-mi gânduri.

Sunt singur în cămăruța mea cu pereți albi și crucifixul pătat de praf, uitat de toți cei care odată veneau pentru orice 
nimic la mine. Văd o albină pe pervaz. E mică de tot și urcă pieptiș în căutarea luminii. Ochii mi se încețoșează. Măcar acest 
suflet nevinovat și galben să-mi rămână ca ultimă punte între această lume și cealaltă… Simt pe limbă aroma acră a morții. 
Nu e chiar așa cum am sperat. Nu e ușor să mori.

ce puteau schimba îndată chipul unei femei 
într-un veritabil ou de Paşte.

(îi plăcea atunci să se imagineze ca fiind Maga 
cea care-şi surâde în oglindă în timp ce-şi contemplă 
trupul gol, o Lolită nelipsită de îndrăzneala de a juca

pe degete ritmurile sufleteşti sau Zenobia 
cea mai mult fără chip, cea mai mult idee)

Mai apoi, îşi spunea că trebuie să fie tare bine
să te poți îmbrățişa singură şi să-ți plângi pe umăr

până la prefacerea într-un punct negru
pe tavanul unui bărbat 

singuratic.
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