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EDITORIAL

Tinerii de azi nu (mai) citesc
Viviana Gheorghian
O tânără, cu capul ușor aplecat spre poală, cu cotul
sprijinind banca și palma făcută așternut sub tâmplă,
citea. Avea în mână un Marquez. Pe bancă să fi fost fie
Mărturisiri și anateme, fie Pe culmile disperării, în orice caz,
un volum semnat de Emil Cioran. Împrumutat de la colega
din spate care, cu o pauză în urmă, terminase primul ei
volum de Kafka, Castelul. Colegul din prima bancă încerca
să le explice unor fete din clasa alăturată cum descoperise
un volum de poezie contemporană extraordinar, în timp
ce, în ultima bancă, un alt băiat sublinia cu nerv rânduri
într-o carte fragilă, spre consternarea colegei de bancă:
ea păstra cărțile nevătămate. Nu este o imagine de acum
15 ani, nici de acum 20; nu, nu este nici de dinainte de ’89,
ci e o secvență din clasa mea surprinsă în urmă cu câteva
luni, înainte de vacanța de vară, într-o zi ca oricare alta.
Bineînțeles, în imagine, printre discuțiile despre colegii mai
mari, despre profi și despre nopțile nedormite (uneori la
biroul de scris, alteori la petreceri) se strecoară și o pereche de căști, câteva telefoane ori o priză suprasolicitată
de încărcătoare. Și totuși, pe bănci încă există cărți ce au
colțurile paginilor îndoite. Tinerii citesc. Nu tinerii de azi,
nu tinerii încă, nu tinerii mai. Tinerii sunt #cititori. Nu toți,
însă nicăieri și nicicând nu a putut fi toată lumea într-un
anume fel.
Statistici, sondaje alarmante, voci îngrijorate. Generația
de azi nu mai citește. Generația de azi este acaparată de
tehnologie. Uite rata analfabetismului funcțional. Uite
numărul de cărți vândute. Uite greșelile din comentariile
de pe Facebook. Uite locul ocupat de România în Uniunea
Europeană.
Din clasa din care fac parte se poate extrage un număr
consistent de cititori. De literatură universală și de literatură română. De literatură clasică și de literatură contemporană. De poezie și, deopotrivă, de proză. Acest lucru i se
datorează în mare parte profului de literatură care nu ne-a
spus niciodată că cititul este important, asta devenind deja,
mi se pare, o replică a non-cititorilor, dar care ne-a arătat

cât de bine este să citești și cât de rău este să nu o faci:
Uitându-mă la fața cuiva, pot să îmi dau seama dacă persoana respectivă citește sau nu. Nu voi face nicio pledoarie
pentru citit, spre ușurarea cititorilor și spre dezamăgirea
non-cititorilor care acum nu mai pot interveni, nici măcar
în gând, cu un așa este la cele ce aș fi putut să le scriu
despre importanța lecturii. Tot ce pot să fac este să invoc
câteva momente.
Citim în pauze, în tramvai, în drum spre casă, acasă, în
pat, la birou, în săli de așteptare. Uneori, cititul este o pauză
binemeritată, alteori este activitatea care leagă fragmentele din zi, dar, în orice context, cititul este o alegere. Una
mai bună decât oricare alta. Tocmai din acest motiv, tinerii
de azi citesc. Pentru că cititul este o alegere, iar tinerii (atât
de ciudat să folosesc acest cuvânt la persoana a III-a) au
nevoie nu doar de alegeri, cât de sentimentul prezenței
acestora în viața lor ca elemente salvatoare ce validează o
identitate, un discernământ, o atitudine. Unii vor spune că
o astfel de perspectivă mult prea generalistă, optimistă și
entuziastă este prea puțin ancorată în realitatea unde majoritatea tinerilor se situează într-o categorie a necititorilor
sau, și mai rău, în subgenul non-cititorilor, necititorii care
mereu au o părere despre lectură, despre cărți ori despre
evoluția literaturii, necititorii care se plâng de aportul negativ adus de internet ori de rețelele de socializare cărții
tipărite, pe care o poți simți în propriile tale mâini.

A fi non-cititor este mai grav decât a fi
un simplu necititor, căci, știind deja tot
ce se poate despre citit, nu mai are nicio
relevanță să ai contact cu actul în sine.
Revenind, când pesimiștii (am folosit poate prea multe
etichete; fără a cataloga sau a acuza, ele sprijină doar o
idee) vor da toate aceste exemple de tineri care nu citesc,
le vom spune că noi, cei care alegem să citim, reușim să
acoperim vocile celor care nu o fac. Nu este despre o
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solidaritate între cititori, nici despre o mișcare comună,
ci, poate, doar despre un gând comun. Cititul nu trebuie
transformat în cauza unei lupte, căci și-ar pierde esența,
ar fi deja prea mult, ar fi altceva. Cititul este evadare, iar
evadarea nu poate fi luptă. Toate aceste noțiuni sunt desprinse din spațiul zbuciumat al tânărului. Cititul este și el,
deci, acolo.
Două dintre lunile preferate ale cititorilor ieșeni sunt
septembrie și octombrie. Ele le dau prilejul de a se delecta
cu literatură contemporană, cu volume ai căror autori nu
le spuneau, poate, nimic cu câteva luni în urmă, de a se
avânta în discuții, de a participa la întâlniri și la evenimente
culturale și de a intra într-un dialog direct cu scriitorul a
cărui carte tocmai au terminat-o, cu scriitorul preferat ori
cu scriitorul care îi contrariază și care, da, a fost invitat la
festival, așa că ar face bine să nu îl rateze. În luna octombrie are loc la Iași Festivalul Internațional de Literatură și
Traducere, eveniment care adună în același spațiu poeți,
prozatori, traducători și foarte mulți cititori. Printre ei, și
foarte mulți cititori tineri. Printre cititorii tineri, și alecartienii, mereu bucuroși să întâmpine FILIT-ul cu brațele
deschise și cărțile citite. În cadrul unui festival de literatură
se poate observa, de fapt, că cititul (încă) pasionează și
că tot el este (încă) la modă. Parcurgem cărțile autorilor
invitați cu caietul de notițe lângă noi ori cu creionul pentru
însemnările de pe ultima pagină în mână, începem să
discutăm în grupuri tot mai mari, între timp citim și cărțile
din programa școlară, dar căutăm și altele noi, ignorând
și refăcând la nesfârșit lista de priorități de lectură, mereu
abandonată fie din cauza noilor apariții editoriale, fie din
cauza unui prieten care ne recomandă (ori ne împrumută)
ultima carte citită de el.

Imaginea unei mese rotunde. Tinerii de azi nu mai citesc.
Așa mi-a spus cineva din partea stângă. Din plictiseală ori
din lipsa unui interes concret de a-mi enunța convingerile
așa cum am făcut poate mai sus, îmi întorc capul spre
partea dreaptă pentru a vorbi cu altcineva. Cu privirea timidă și cu mâinile frământându-se, ascunzându-se, mă va
întreba ce fel de muzică ascult, iar după o scurtă discuție,
cu ezitare în glas, mă va întreba ce fel de cărți îmi plac. Eu
îi voi spune cu vocea sigură răspunsul deja pregătit Nu
am un anumit stil pe care îl prefer, important este să fie
bine scrisă. Și de aici se va închega o frumoasă conversație
despre ultimele cărți citite. Limbajul non-verbal poate să
lipsească, conversația va fi pe Messenger. Și mai îmbucurător. Dacă în spațiul acela nociv, unde tinerii urmează
exemplele negative, dau like la orice postare și pierd șirul
orelor cu degetul pe ecran, poate exista și o conversație
despre lectură înseamnă că o atitudine optimistă este permisă. Cel mai mare risc este să vorbești despre literatură cu
un non-cititor. De aceea, rog mereu să mi se dea exemple.
Sub auspiciile cărților, în spațiul ALECART, nu credem
în formulări de tipul Tinerii de azi nu mai citesc. Citim și
scriem despre ceea ce citim, conservându-ne și potențându-ne entuziasmul. Dincolo de o alegere, ca pas ce
fundamentează și introduce actul lecturii, cititul implică un
miraj al descoperirii. Descoperi noi titluri, noi nume, noi
oameni, idei pe care le respingi ori pe care ți le însușești
și, selectând, adică citind constant, din tânărul care citea
împotriva tuturor statisticilor care spuneau că nu o face,
te transformi în adultul care își caută noi titluri de adăugat
în bibliotecă.
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EDITORIAL

S C R I I T O R I
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Dinţii ascuţiţi ai binelui

DESPRE RISIPIRE. INSTANTANEE ÎN

de
BOGDAN
RĂILEANU

Cu puternice accente de un impact aproape cinematografic, în care luciditatea disecă în amănunt dincolo de
suprafețele plane ale lucrurilor și reacțiilor de moment, iar realitatea se descompune în fragmente așchiate
de emoție, tortură și boală, romanul lui Bogdan Răileanu, Dinții ascuțiți ai binelui, împletește personajele
mistice ale lui Hesse cu realitatea cruntă și încărunțită a spațiului monahal, a străzii și a intimității întinate
de ipocrizie și păcat a casei.

Ioana Tătărușanu

M

oartea și ciclul rigid al existenței își extrag seva
născătoare dintr-un vertij al suferinței, al acumulărilor sistematice și neîndoielnice de ură,
vrajbă, păcat, căință și sentimentalisme întortocheate și
nestatornice, iar Maldini cunoaște mersul trepidant al vieții
atât cât acesta intervine în sprijinul fericirii și al bunăstării
sale temporare. Perspectiva se construiește dinăuntru
spre în afară până când capetele a două existențe antinomice și bizare una alteia se înlănțuie într-o încercare
de deconstrucție fundamentală a preconcepțiilor despre
bani, rău, credință, umanitate și viață. Pe marginea acestor
demarcații concentrice, Cami este pionul activ și stabil
care îl sprijină pe Maldini în gravitarea în jurul propriului
eu. Darul ei este o anumită neutralitate neînvinsă care se
concentrează în râvna naivă de a se tunde și de a avea
părul roșu. Nefericirea ei ridică ochii cu precizia unui deget
arătător, fără să știe însă ceea ce Maldini intuiește și anume faptul că nimeni nu e pregătit cu adevărat să fie fericit.

Roind, zburând-planând în și de-a-mprejurul existențelor transfiguratoare ale lui Maldini, interesant de urmărit
este traseul ideatic al albinelor, așa cum apar ele de-a lungul romanului, imagistic sau doar sub forma unor infiltrații
cu rol decorativ, aproape întâmplător și agasant. Moartea
ca întâmplare a vieții. Moartea ca acumulare a unor întâmplări, cu efectele pe care le lasă în urma ei. (…) Omori o
albină care intră aici, în celulă, și asta influențează lucrurile
în altă parte. Cercul vicios al zborului se intersectează cu
cel al morții, al bolii, al suferinței și al decăderii, iar între
ele pasul despărțitor nu e atât de larg. O albină intră în
casă pe geamul deschis și începu să survoleze capetele celor
prezenți. Maldini își aduse aminte de albina grăsuțului din
pușcărie. (…) Albina se opri pe geanta părintelui și începu
să meargă pe suprafața de piele ca un cățel care adulmecă.
Albinele și mirosul de tămâie, ca biserica și cămătăria, un
schimb neîndoios de bine, o deschidere largă, o cuprindere imensă, ca o strâmtoare care dintr-odată explodează
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neregulat pe întinderea mării. Albinele din stupina mănăstirii alergau de colo-colo prin aerul curat căutând florile
desfăcute de căldura verii. (…) Starețul urmărea albinele din
jurul lui, aducându-și aminte de călătoria pe care o făcuse
cu ani în urmă în Provence, unde câmpurile violete erau
invadate de tot felul de insecte fericite și parcă îmbătate de
aroma subtilă de lavandă. Într-un fel, asemăna lavanda cu
Biserica, pe unii îi atrăgea ca pe niște albine, pe alții îi alunga ca pe niște molii de noapte, chiar dacă ambele insecte îi
aparțineau lui Dumnezeu.

Atracția divinității poate împrumuta din
fenomenul magnetic și magnetizant al răului,
căci arcuirile psihologice ale manifestărilor
umane se învârt dintotdeauna în jurul acelorași
centri de greutate. Valorile, plăcerea,
dragostea, felurile ei de a exista, intemperiile și
neajunsurile ei, revolta, ipocrizia și inconștienta
sclavie față de slăbiciuni.

Urmează doar reconcilierea cu ceea ce zboară, cu ceea
ce călătorește și împreunează regiuni ale existenței și ale
posibilităților pe care doar aripile și nevoia de aripi le pot
alătura. O albină intră pe geamul deschis și îl readuse pe
fostul cămătar înapoi în sala de mese. Trecu printre cei doi
dentiști și se așeză pe mâna fostului cămătar. Femeia privi
cu ochi mari albina care își freca picioarele din spate de
firele de păr de pe mâna cămătarului, un grăunte mic de
polen se desprinse și rămase acolo. Albina decolă. Maldini
duse mâna la gură și luă cu limba grăuntele de polen.
Odată cu degustarea aproape alchimică a zborului, părintele Mladin încearcă o altfel de decriptare a viselor sale.
Femeia din Paris și Câinele Sfânt devin, asemenea lui Cami,
simboluri călăuzitoare care acționează împreună ca o forță
gravitațională, însă Maldini nu își poate trasa contururile
atâta timp cât el însuși nu închipuie o formă. Forța demistificatoare a visului este noul Iisus, după o boală învinsă, a
bărbatului, iar Câinele Sfânt nu mai e animalul psihopomp,
căci el nu mai călăuzește înspre moarte, ci înspre un necu-
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Amalia Carciuc

noscut sperat ca fiind pașnic și încă aparținând existenței
umane. Este mai degrabă o reiterare a psihologiei lui
Jung, adică un intermediar între regiunea conștientă și
cea inconștientă. Veniți după mine și vă voi face pescari de
oameni! Îngustați-vă privirea în direcția viselor pentru că
acolo miroase a câine ud și a flori de câmp.
Te-am visat într-o noapte, părinte, continuă bărbatul,
stăteam într-o livadă și mâncam mere. Adică tu culegeai
merele din livadă și mi le dădeai să le mănânc, ca să mă fac
bine. Și, din ce îmi dădeai să mănânc, din asta te îngrășai
matale și făceai o burtă mare. La final arătai ca o femeie
borțoasă, îți crăpa sutana pe burtă și mi-ai mai dat un măr,
și l-am mâncat, și din burta ta a ieșit un copil și mi-ai zis
că acesta sunt eu, că, dacă vreau să mă fac bine, trebuie să
mă nasc din nou ca să scap de boală. Mărul adamic este
de această dată licoarea din saliva Câinelui Sfânt, care
prorocește vindecarea și tranziția fericită către existența în
și întru credință care îl remodelează și pe Maldini, fără să
mai țină cont de ambivalențele alunecoase care se ciobesc
pe rând, ca o unghie roasă de carii, în interiorul său.

Pentru oamenii singuri, la fel ca pentru cei
nepăziți, libertatea pe care o oferă perspectiva
binelui izvorâtă din experiența tulburată a
răului și a păcatului e cu atât mai învolburată
cu cât apără un background încărcat de iluzii,
deformări de percepție și suferință.
Nevoile lui Maldini se rezumă la simplități profane, pentru că, mai întâi de-a fi fericiți, am parcurs cu toții bucuria.
Grandorii răului petrecut, a bolii și a suferinței, Maldini
s-ar fi cuvenit să îi opună răgazul zborului de albină și,
mai apoi, pasul greoi, imperturbabil, al câinelui. Liniștea
dintre desfășurarea sinuoasă a răului și splendoarea alunecoasă întotdeauna a binelui nu există. Necruțătoarea
tranziție nu manifestă toleranță față de subiectul ei, astfel
că alunecarea e sigură și se termină într-o lumină difuză și
deviantă. Cine e Maldini și cât de departe poate funcționa
complementaritatea și schimbul abil al contrariilor, unde e
limita și care e amplitudinea absolut necesară a divinității?
Ce zbor era și acesta, măi mamă?(…) Pescărușii dispăruseră, în urmă rămăsese doar vocea care repeta măi mamă
ca o îmbrățișare caldă. Ce zbor era și ăsta? Zborul unei
femei deasupra formelor de relief. Azi ești la câmpie, mâine
la munte. Zborul unei albine printre cămătari. Azi ești în
biserică, mâine la pușcărie. Miroase a câine ud și a flori de
câmp. Și aici și acolo.

S

unt momente în care te așezi pe prispa din fața casei
sau pe canapeaua cu miros de mucegai din sufrageria prea mică și te gândești în ce colț al lumii tale
stă Dumnezeu. Despre cămătarul de la care ai luat banii
pentru întreținere și celelalte știi sigur că stă la două case
distanță. Unul domnește sus, iar celălalt stăpânește jos.
Ceea ce îi face să fie la fel este forța legilor nescrise pe
care le impun. Bogdan Răileanu proiectează incompatibilitatea dintre dogmă și instinct, reușind să aducă aproape
două lumi antitetice, care încadrează omul ca ansamblu
complex în care se adăpostește deopotrivă sentimentul
religios, patima, nevoia și urâtul. Când ești în exterior, nu
ai dreptul să judeci, iar fiind în interior, deja nu mai ai cum
să judeci, ca să-l parafrazez pe F. Kafka. Săvârșirea oricărui
păcat se pune pe seama naturii umane sărăcite, căci demonul, la fel ca lichidul, lua forma vasului în care era pus și
mai ales a gândurilor în care se cuibărea. În Dinții ascuțiți ai
binelui este ilustrată o analiză a păcatului, o imagine clară
a aspirațiilor umane în momentul în care binele și răul se
întrepătrund, se caută unul pe altul.

E mai ușor să ceri iertare de la Dumnezeu decât de
la omul în fața căruia ai greșit
Ne zbatem neîncetat între limitele unui Totul va fi bine!
și ale unui Doamne ajută! pentru că am fost învățați că
unde e Dumnezeu acolo e doar bine, uitând poate că răul
e cel care îl scoate în evidență, că unde e frumos trebuie
să existe și acel gram de urâțenie care echilibrează tabloul.
Perspectiva expusă poate fi privită de mulți ca o monstruozitate, un atentat la imaginea slujitorilor divinității prin
felul personajelor de a percepe viciul, intrând într-un joc
epuizant cu sine, mai înainte de Dumnezeu. Miezul problemei poate fi ghicit încă de pe coperta cărții: un sfânt
care nu e sfânt, un delicvent care poartă și semnele binelui,
păzit de un câine negru. Boala s-a tradus mereu ca fiind
cea mai ușoară și exactă cale de a ne întoarce fața către
Dumnezeu - asta doar dacă nu a existat mai întâi vocația.
Mai înainte de toate pentru că are suficientă putere de a
schimba pe oricine și apoi pentru că nu iartă pe nimeni astfel este introdusă și ideea de ispită care încearcă toate
personajele romanului. Să nu uităm că, înainte de a fi
călugări sau preoți, cu toții am fost oameni, iar gândurile
noastre de oameni rămân cu noi până în ultima clipă.
Gândul părăsește vreodată profanul? În cazul de față,
rămâne mereu ancorat între păcat și mântuire. Călugării
de la mănăstirea Scărarului călătoresc în infern doar de
dragul de a se vindeca, de a-i ajuta pe ceilalți frați păcătoși
fără sutană să revină pe drumul cel corect; astfel acțiunile
lor se pot justifica printr-o dorință nonconformistă de a
face bine. Domnul ne ajută întotdeauna, nu? Maldini,
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cămătarul, își duce existența în lumea pe care
și-a construit-o în jurul său, o lume a violenței, a
urâtului, ghidându-se după legile străzii despre
care am învățat că sunt cele mai puternice,
sunt cele pe care nimeni nu le neagă și nu le
contestă. Spațiile aflate în antiteză se întâlnesc
la mijloc când pe de o parte penumbra a cuprins
conștiința, iar pe de cealaltă lumina vrea să se
reverse. Apocalipsa sufletelor zugrăvește un
tablou complet ce cuprinde biserica, societatea,
omul și consecințele care se resimt atunci
când acestea nu își urmează traseul și decid să
invadeze teritoriul celeilalte.

Adrian Gor, From the narrative to the real
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Biserica nu salvează oameni, Biserica salvează
suflete.
Spiritualitatea este reconfigurată, iar umanitatea este
reîmpărțită. Noul părinte stareț al mănăstirii, Vladimir,
oferă un suflu diferit bisericii, o aduce mai aproape de
omul simplu. Ideea de puritate, de regulă, de închidere pe
care o propune spațiul mănăstiresc este diluată odată cu
îndepărtarea straiului călugăresc. Preoții din mănăstirea
Scărarului poartă blugi, tricouri largi, își îneacă amarul în
licori parfumate, au gânduri necurate, dar și dorința de a
aduce inovația în propriile chilii. Soarele nu le mai spune
ora precisă, Biblia este înlocuită de Google Maps, iar rețetele străbune, care nu implicau nicio plăcere a gustului,
poartă miresme de turmeric și alte condimente exotice. Se
realizează o translare de la un sanctuar al sufletului la adăpost al desfătării trupești. Viața nu dădea voie sufletului
să urce la cer și nici trupului să se prefacă în țărână. Rostul
vieții ținea de acest gol interior, de lipsa care trebuia umplută cu ceva – sufletul trebuia umplut cu iubire, stomacul cu
mîncare, plămânii de aer, biserica de oameni, borcanelele
de condiment, întunericul de lumină, frigul de căldură. Pe
lângă acest schimb aproape inacceptabil de principii și
obiceiuri, se conturează totuși un adevăr pe care îl știm,
chiar dacă nu îl spunem mereu cu voce tare: biserica a fost
modificată iremediabil de-a lungul timpului, fiind pentru
unii o simplă instituție în care domnește ierarhia. Avem
nevoie de scară până la poarta raiului?

Cu ce se diferențiază iubirea unei fețe sfinte de
cea a unui cămătar?
Am crede că sentimentul în forma sa cea mai sinceră nu
poate aparține tuturor. Maldini este un personaj bolnav
sufletește și trupește care, în ciuda acțiunilor sale, are
o viață interioară convulsionată, își pune întrebări, are
momente de reflecție și visează normalitate. Cancerul de
plămâni, prezență semiconstantă în carte de altfel, întrucât
și tatăl acestuia murise în chinurile aceleiași boli, este cel
care îl face pe Maldini să se retragă în inima masivului
Nebunu Mare. Se uita la icoane ca la niște fotografii de
familie, simțea că sfinții ăștia erau ca niște veri îndepărtați.
Episodul scurt din închisoare, care se finalizează cu descoperirea bolii, pune în lumină latura umană, nevoia de
apartenență la altceva, întrucât, în esență, interlopul se dovedește a fi un sentimental nedeclarat. Cami este femeia
care îi rămâne alături și care mai târziu, odată cu retragerea la mănăstire, îi va oferi familia visată. Aceasta, la rândul
ei, se zbate între două ipostaze: femeia cochetă ce are un
salon de înfrumusețare și sufletul care caută stabilitate și
se agață de ultima fărâmă de bunătate. Așa se manifestă
iubirea în spațiul firesc, liber, al gândului. Pe când, iubirea
călugărului Ieronim se arată ca o sfidare a celor sfinte, o

abatere de la calea cea dreaptă și, în același timp, punctul
de start al declinului vieții spirituale în mănăstire.

Salvări nevinovate
Dincolo de a fi un loc în care sufletul ajunge înaintea
trupului, micuța casă a Domnului pare a fi un miracol, pornind de la mitul apariției sale și până la forțele care o ocrotesc. Umbră și întrupare a spiritului lăcașului, Câinele Sacru
este un instrument de lucru în slujba bisericii. Aparițiile
sale bizare, semnele pe care le dezvăluie șochează ochii
străini, dar devin binecuvântări pentru oamenii care se
refugiază în spațiul uitat de lume. Personajele lui Bogdan
Răileanu caută să se salveze, să înfrumusețeze timpul până
când deja nu este prea târziu. Între se situează episodul
în care poliția interoghează preoții în urma unei situații
scăpate de sub control, când vitraliile ajung să fie ținte
pentru pumni, când aproapele este văzut ca un dușman
ce stă în calea satisfacerii nevoilor personale. Starețul
Vladimir minte. Resentimentele nu se mai ivesc și în cele
din urmă nici nu par să se potrivească vreunei situații. Iisus
umblase în hainele vremii printre oamenii de rând. Să
îndepărtăm sutana! Pentru a vindeca trebuie să fii bolnav
mai întâi. Să privim ispita în ochi! Câteva lucruri erau sigure și obligatorii. Prezențele ce populează paginile sunt
mistere pentru ele însele, iar, prin incertitudinea pe care o
aduc, de fapt, subliniază niște adevăruri prezente. Pentru
cămătarul Maldini devenit călugărul Mladin, visul are rol
curativ, oferindu-i soluția salvatoare, dar și recunoașterea
propriei entități. Prorocul se împlinește în liniștea chiliei în
jurul căreia plutește mirosul înțepător de alcool și păcat.

Doar lui Dumnezeu îi e simplu să se uite la noi și să
ne ierte pentru toate pe care le facem.
Dinții ascuțiți ai binelui se remarcă prin criza cu care se
luptă personajele, prin deconstrucția unui spațiu, prin remodelarea ideilor de credință, de toleranță și de mântuire,
impunând un ritm amețitor, un joc al cuvintelor delicios
și o strângere de inimă care se accentuează pagină după
pagină. Linia pe care se concentrează acțiunea este trasată
de la periferia necruțătoare a Bucureștiului până în pustietățile ce îmbie la meditație și rugăciune. Incoerențele,
abaterile, pauzele nu fac decât să stabilească o înaintare
ritmică în miezul vieții, unde oamenii nu mai pot diferenția
materia de Creator, exagerarea de încercare și binele de
rău. Ce rămâne e rugăciunea spusă în ceasurile târzii ale
nopții în fața unui chip împodobit cu aur sau abia sculptat
în lemnul uscat.
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Blestemul
tâlharului mustăcios

de
IRINA
TEODORESCU

Clipa în care, de la un capăt la altul, viața îți trece dinaintea ochilor – nu îți
aparține însă numai existența ta, ci întreaga istorie a identității tale.

Andrada Strugaru

S

tabilită în Franța din 1998, Irina Teodorescu debutează cu un roman care, de la titlu la ultima frază, surprinde: prin cursivitate, prin fluiditatea contrastelor,
integrând neobișnuitul în normalitate, până la acceptarea
bizarului ca o trăsătură cât se poate de umană. Blestemul
tâlharului mustăcios ilustrează o lume clădită acolo unde
basmul și realitatea imuabilă se întrepătrund, inserând
subtil într-un cadru specific românesc cronica subiectivă
a unui întreg secol de imagini est-europene, în care comicul este traversat de cruzime în cele mai neașteptate
momente.
Cartea aduce în prim-plan blestemul familiei Marinescu,
care se întinde pe durata a o sută de ani, trecând de la o
generație la alta și devenind treptat o formă a identității
acestora. Totul începe atunci când Gheorghe Marinescu,
un boiernaș de țară, îl amăgește pe haiducul mustăcios
care, împotriva legii și a rânduielii îi ajuta pe cei săraci,
tâlhărindu-i pe boieri; pretinzând că îi oferă o ascunzătoare și un refugiu, Gheorghe îl lasă pe haiduc să moară
de foame în pivniță, atrăgând asupra sa și a urmașilor o
pedeapsă suprafirească – până în anul 2000; aceste delimitări temporale nu încadrează doar blestemul tâlharului,
ci devin fundamentul unei dorințe puternice de existență a
întregii familii: fie că e iubirea sau mândria cea care îi ambiționează, marineștii se nasc și trăiesc mai mult sau mai
puțin conștienți de faptul că viața lor, prin excelență, este
o sfidare a pedepsei, exersând continuu supraviețuirea,
într-un joc antrenant al pierderilor mult prea apăsătoare
și al câștigurilor futile.

În căutarea unui trecut ipotetic
Am rămas cu impresia că povestea este construită în
jurul celor două capete – între blestem și anul 2000, scriitoarea modelează o rețea complexă, un păienjeniș de
fire necomplicate, care fascinează și prinde aproape pe
nesimțite cititorul. Încă de la început, se diferențiază două
planuri narative, care subîntind temporalități distincte,
fiind reliefată opoziția dintre ritmul sacadat, blând al spațiului speculativ încadrat într-un supra-prezent (după anul
2000) și tonul alert al narațiunii din cel de-al doilea plan,
cadru de o obiectivitate incontestabilă, pătruns însă pe
alocuri de inflexiuni specifice legendei. Zona de contrast
devine spațiul de desfășurare a întregului roman – treptat, cele două planuri încep să fuzioneze, proiectându-ne
într-o dimensiune care sfidează obișnuitul și normalitatea,
fermecând de la prima vedere.
Încă de la primele fraze, cartea Irinei Teodorescu m-a
intrigat prin incertitudine: dincolo de a fi consemnarea
unei cronici de familie, Blestemul tâlharului mustăcios este
o căutare: a unui trecut ipotetic, a unei imagini inaccesibile,
pierdute de mult în tenebrele timpului – o neîntreruptă încercare de a reconstitui. Tocmai din acest motiv am simțit
de la început că trecerea bruscă de la supra-prezent la istorisire este, de fapt, cât se poate de naturală (dacă nu chiar
esențială); personajul-narator aprofundează un ansamblu
incomplet: propria identitate, care poate fi explorată doar
prin prisma trecutului blestemat al întregii familii.
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Goluri și contradimensiuni
În 170 de pagini, Irina Teodorescu reușește să transforme
timpul într-o dimensiune formală; neomogenitatea își
definește propria armonie, comprimând și decomprimând
aceleași durate, pe fondul unei intensități inconstante și
subiective: evenimentul și personajul devin instanțe relative, ale căror proporții variază în funcție de relevanța acestora. Astfel, păstrând substratul unei narațiuni expeditive,
al cărei ritm alert nu îi lasă loc cititorului să ezite sau să se
îndoiască, pe măsură ce capetele poveștii sunt aduse mai
aproape, întâmplarea (sau, mai exact, felul în care aceasta
este consemnată) devine din ce în ce mai explicită, iar
personajele din ce în ce mai abstracte.
Romanul încântă prin faptul că, mai mult decât a
construi o poveste complexă, creează o atmosferă: ca de
basm, pătrunsă de mister și magie. Personajele par să se
formeze intuitiv, în fața cititorului, sfidând orice intenție
stilistică – totul este atât de cursiv în Blestemul tâlharului mustăcios, încât lasă impresia că ia ființă de la sine,
dintr-un exces de freamăt și culoare, ca într-o transmisiune live, care la fiecare pas poate surprinde. De la Maria
Deșănțata, care își întrerupe traiul desfrânat mergând pe
jos până la Ierusalim pentru a scăpa familia de blestem,
Ion și Elisabeta care nu au apucat să vadă marea, Tot Ion,
Ana Masochista Vrăjitoare și Maria-Margot Vipera, până
la ea și el, cuplul contemporan, cartea Irinei Teodorescu
schițează o hartă a neobișnuitului, remodelând aceleași
trăsături și deprinderi bizare în fiecare generație, într-un
cadru care amintește de Un veac de singurătate, al lui
Marquez, adaptat însă spațiului românesc. Plin de vrajă și
uneori sincer până la cruzime, romanul propune o lume

care se impune și forțează cititorul să îi accepte realitățile
șocante și personajele (neobișnuite doar prin faptul că,
fiind trasate din tușe simple, devin o expresie autentică
a ceea ce este ciudat sau sucit în fiecare dintre noi), fără
a spune, însă, niciodată totul: pe alocuri, se ivesc goluri,
lăsând impresia că povestea este la latitudinea imaginației
cititorului; de fapt, ceva rămâne întotdeauna nespus.

Un secol de imagini est-europene
Iubirea se revarsă ca o lumină blândă asupra cadrului
realist, în același timp comic și dur, pe care îl montează
scriitoarea. În același timp poveste desfășurată de-a lungul a zeci de ani a unei moșteniri, dar și cea a cuplului
contemporan, el și ea, cartea susține una dintre antitezele
esențiale în păstrarea atmosferei ludice: opoziția dintre
feminin și masculin. Bărbații din familia Marinescu sunt
pretextul blestemului, însă femeile sunt cele care împing
acțiunea mai departe, generație după generație. Evoluând
într-o zonă a extremelor, marineștii vor urmări fie puterea,
averea și luxul, fie realizarea spirituală și liniștea, rămânând
captivi în nesiguranța trecutului și a propriei identități.
Cu toate că, treptat, temutul blestem își schimbă forma,
devenind o superstiție sau fiind trecut sub tăcere, el este
inserat în ceea ce pare a fi conștiința colectivă a unui neam
osândit – de aceea, indiferent de felul în care se raportează
la aceasta, pedeapsa tâlharului este un exponent al identificării și al sentimentului de apartenență. Într-o anumită
măsură, blestemul devine, de fapt, atât destinul, cât și
identitatea lor suprafirească; regăsindu-și obârșia doar în
această formă, familia Marinescu este limitată de mândria
statutului (dobândit mișelește) și de umilința greșelii.
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Într-o cromatică diversă, marineștii devin obiectivul
care, traversând o sută de ani de istorie europeană, va
surprinde diapozitivele celor mai controversate și tragice
evenimente ale secolului al XX-lea, lăsându-mi de fiecare
dată impresia că răsfoiesc un album de familie, iar în
fotografii se ghicesc în background, în spatele personajelor
focalizate, contururile unor momente care au transformat,
pentru totdeauna, lumea; războiul, refugiul, rasismul,
fascinația pentru emigrare, comunismul și generația
flower-power puse într-o cronologie fluidă, formând un
ansamblu desăvârșit, care integrează cu naturalețe cronicii
de familie un tablou social complex: de la dispute politice,
până la schimbarea atmosferei patriarhale de la sat cu
viața plină de freamăt și culoare de la oraș.

E uimitor în ce măsură răul poate să molipsească
binele
Am găsit în Blestemul tâlharului mustăcios o parabolă
a binelui care (nu poate) învinge răul: bunătatea este o
slăbiciune, omenia o raritate, iar mila și noblețea devin
pretextul înșelăciunii. Așa cum tâlharul-haiduc este dus la
pieire de propria-i naivitate și încrederea oarbă în oameni,
virtutea va continua să fie sufocată de rău: veninul este în
sânge, iar forțele binelui nu vor reuși decât să îl risipească
(și să îl răspândească), fără să îl anihileze vreodată. Cu cât
se îndepărtează mai mult de ceea ce pare a fi identitatea
lor, marineștii devin mai vulnerabili în fața fraților, părinților și copiilor care nu se abat de la supradestinul impus
de strămoșul lor, Gheorghe Marinescu. Cu toate acestea,
în cartea Irinei Teodorescu otrava se prepară și din florile
cele mai frumoase, iar răsturnările de situație sunt un lucru
cât se poate de obișnuit – ceea ce rămâne neschimbat

însă, este atitudinea pozitivă în fața sorții și umorul care
colorează și transformă tabloul într-unul familiar și recognoscibil în spațiul românesc.
În viața asta imaginată se strecoară, în ciuda așteptărilor,
lucruri adevărate
Cei ce caută vindecarea unei moșteniri se îndepărtează
de aceasta cu fiecare pas prin care își neagă apartenența:
de fapt, e imposibil să schimbi destinul unui neam, fără să
începi de la tine. Moartea, nenorocirea și neajunsul sunt
ereditare, însă în planul intermitent al cuplului contemporan, iubirea și durerea sunt decomprimate; el și ea par să
trăiască într-o durată ipotetică, lentă, într-un spațiu blând,
unde trăirile au un ecou puternic și devin din ce în ce mai
intense. Pe măsură ce trecutul se apropie de noi, istoria nu
mai pare doar o constatare, ci dobândește, cu adevărat, o
însemnătate.
Blestemul tâlharului mustăcios este o carte care surprinde prin tonul original și prin atmosfera pe care o creează.
Frazele trec aproape pe nesimțite de la persoana a treia la
persoana întâi, la fel cum Irina Teodorescu traversează cu
naturalețe diferite stiluri și registre, dovedind multă precizie în construirea ritmurilor și duratelor narative. Romanul
ei este unul care captivează instantaneu și se parcurge
rapid, lăsând impresia că a fost scris încă de la început în
limba română, datorită traducerii Mădălinei Vatcu: prin
cuvinte și frazare, sunt reflectate starea și ambianța, care
sunt esențiale în romanul plin de fantezie al scriitoarei
româno-franceze. În doar 170 de pagini, cartea ilustrează
o parabolă a confruntării dintre bine și rău, o cronologie
a secolului al XX-lea și nenumărate povești despre iubire,
pierdere, transformare, putere, durere și moarte.
foto: Robert Cucutianu
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Sora lui Freud

PSIHANALIZĂ ȘI FAMILIE

de
GOCE
SMILEVSKI

Romanul lui Goce Smilevski este o pledoarie a percepției, a controversei dintre rațional și irațional care
susține temeinic unicitatea ființei; un roman în care confesiunea ficționalizată presupune analiza modului
în care oamenii percep opțiunea diferită ca anormalitate, într-un spațiu și într-un timp unde noutatea este
așezată sub semnul atrocității, iar tristețea și fericirea sunt despărțite de o linie fină a înțelegerii.

Ana-Maria Catană

A

ctualitatea ideilor din Sora lui Freud vine tocmai
prin urmărirea atentă a detaliilor care compun cadrul familial al existenței Adolfinei, a relațiilor dintre
personajele care țes în jurul lui Sigmund povești dramatice
de viață și a căror rezonanță vor alcătui mai târziu baza
controversatelor concepte psihanalitice ale lui Freud.
Paginile care constituie incipitul romanului derulează
ultimele momente ale vieții Adolfinei, un final marcat
de brutalitatea nazistă și de dezamăgirea cauzată de
indiferența lui Sigmund față de familie. Surorile care nu
își regăsesc numele pe lista salvării din Viena ocupată de
germani nici măcar după cel al menajerei sau al câinelui
lui Freud nu lasă niciun moment impresia că percep acest
sentiment al abandonului la magnitudinea firească și continuă să împacheteze lucrurile din casa pe care fratele lor
avea să o părăsească alături de oameni a căror prezență
era necesară în Londra. Scenele, de un cutremurător realism, urmate de cele ale vieții în lagăr, se constituie sub
forma unui preaviz pentru viața agitată, brutală, pe care o
vom cunoaște în următoarele capitole.
Copilăria bolnăvicioasă și opțiunea Adolfinei de a nu
merge la școală devin premisele unei prietenii tandre dintre sora mai mică și Sigmund, care își asumă statutul de
protector și profesor. Inocența este cea care antrenează
imaginea idealizată a fratelui, însă diferența de vârstă și
descoperirea corporalității celuilalt distrug definitiv acest
portret.

Șocul conștientizării naivității se constituie
într-o primă și profundă traumă a copilăriei
fetei, îndepărtând sentimentele de afecțiune
construite până în acel moment.
Mama este personajul care, pe acest fond de tristețe și,
respectiv, distanțare, încearcă să se apropie de Adolfine, a
cărei viață o va transforma însă în chin; observând relația
de intimitate care pare la un moment dat a se reface între
cei doi frați, îi adresează constant și necruțător cuvintele
care o vor urmări apoi permanent până în pragul nebuniei: Era mai bine dacă nu te-ai fi născut. Portretul fetei se
completează abia în scena morții mamei, în care tristețea
și compasiunea devin atributele principale, în care anii de
suferință nu constituie un fond suficient pentru a răzbuna
toate vorbele dureroase pe care a fost nevoită să le accepte atunci, cu zece mii de nopți în urmă dorisem răzbunare,
iar răzbunarea putea veni doar în momentul neputinței
ei supreme ca să-i amintească, în neputința ei dinaintea
morții, de neputința mea și de cruzimea ei în fața suferinței
mele. [...] Fie n-am vrut, fie n-am putut să trezesc în mine
cruzimea pe care o avusese în ea și cu care mă copleșise,
afundându-mă din ce în ce mai adânc. Rămân cicatricile
și anii în spitalul de nebuni, la limita dintre normalitate și
anormalitate.
Goce Smilevski alternează portretele complexe din romanul său cu teorii revoluționare pentru finalul secolului
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19, pe care le deconstruiește, prin intermediul Adolfinei
(uneori direct, alteori indirect, punându-le față în față cu
opțiunile de viață ale autorului lor), inserând în discursul
narativ citate celebre ale psihanalizei și explicând bazele
acestor teorii; Toți oamenii sunt normali în același fel, fiecare nebun e nebun în felul său. Criteriile de departajare
ale lumii de care aparținem sunt construite pe baza unor
principii logice pe care trebuie să ai disponibilitatea de a
ți le însuși, iar neasumarea acestora duce la crearea unei
lumi proprii, în care doctorul Goethe este singurul care
are puterea de a pune anumite limite, un loc unde câteva
secunde de liniște trebuie savurate și unde noptiera devine un obiect definitoriu pentru obsesiile fiecărui pacient
din Cuib. Fiecare persoană rămâne un copil al epocii sale,
chiar și în ce privește cele mai personale trăsături. S-ar
putea spune și că fiecare nebunie individuală este un copil
al epocii ei, dar și că trăsăturile personale ale nebuniei sunt
aceleași în fiecare epocă. Percepția este cea care separă
nebunia de normalitate, iar, de cele mai multe ori, putem
acuza societatea de un conservatism nefiresc care transformă substanța unor păreri noi în nebunie. Neînțelegerea
este cea care distinge normalitatea de nebunie. Nebunia
nu poate înțelege normalitatea, iar normalitatea nu poate
înțelege nebunia.
Klara, sora lui Klimt, (o altă soră a unui frate devenit
celebru, ca și sora lui Kafka pe care o va întâlni Adolfine în
lagărul de la Terezin) devine exemplul perfect de victimă
a societății; ideile moderne pe care încearcă să le împărtășească sunt considerate instigatoare, iar finalul acestor
inițiative este, nu doar în cazul ei, închisoarea sau nebunia
sau retragerea în sine sau însingurarea printre ceilalți.
Această protecție a femeii ca ființă delicată și fragilă, care
trebuie protejată, e construită cu scopul de a face din femei
niște indivizi care nu trebuie lăsați să devină independenți.
Ideile revoluționare, curajul, perseverența și, respectiv, statutul de prietenă și de mamă pentru niște copii care nu îi
aparțin, dar care nu se dezic nici un moment de ea, fac din
Klara unul dintre cele mai interesante personaje de plan
secund ale romanului, aducând în actualitate idei care
stau la baza mișcării feministe. Așadar, femeile sunt doar o
unealtă care servește la perfecționarea spiritului bărbatului.
Asta dovedește că misoginismul dăinuie și azi cu aceeași
forță, doar forma sub care el acționează s-a schimbat.

Pe parcursul lecturii am avut senzația continuă
ca Adolfine este un personaj menit să ajute la
constituirea portretelor celorlalți și care nu
mai ajunge să se definească pe sine;
un personaj ratat, fiica neiubită a familiei, sora neglijată de
fratele mai mare, o mamă al cărei copil nu se va naște nici-

odată și al cărei sânge va rămâne
o urmă dureroasă a eșecului pe
peretele camerei, o voce care nu se
poate apăra în fața cuvintelor monstruoase ale mamei. Totuși, ea reușește,
datorită lui Goce Smilevski, să se sustragă
acestui statut, să devină mai mult decât o victimă
a circumstanțelor, o martoră și o voce, o interioritate
ultragiată, iar tristețea și suferința ei se constituie sub
forma unei motivații a speranței de a găsi fericirea în lucruri simple, în oferirea unei căciulițe aproape destrămate
pentru un copil născut în lagăr, în ascultarea clipelor de
liniște după ce zgomotul pare să nu se mai oprească, în
confecționarea unei păpuși pentru nepotul a cărui viață
avea să se stingă curând. Adolfine devine unul dintre cale
mai sincere personaje ale cărții, dobândind vitalitatea
necesară pentru a fi credibilă, în ciuda faptului că mi s-a
părut prea resemnată, prea convinsă de propria existență
cenușie, de vorbele grele ale mamei, de povara renegării
iubirii de către fratele ei.
Sora lui Freud este un roman care permite accesul la bazele psihanalizei, la tumultoasa viață pe care intersectarea
mai multor destine o creează, percepția devenind arbitrul
nebuniei într-o societate în care indivizii rămân verticali
sau doar închiși în ei înșiși și prizonieri ai sinelui și ai vremii.
Motivul pentru care volumul lui Goce Smilevski poate fi
numit remarcabil este că aduce un fond explicativ unor
concepte des vehiculate, astăzi superficial cunoscute și
deja depășite și reușește să facă acest lucru într-o manieră
actuală și percutantă, cucerind prin simplitatea scenelor
care sunt, în același timp, credibile, căci fericirea în cel mai
strict sens al cuvântului constituie neașteptata împlinire a
unor nevoi înăbușite și, prin însăși natura ei nu poate fi
decât un sentiment episodic.
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Kartografie
CEL MAI CIUDAT LOC DIN LUME E ÎN INIMA TA

de
KAMILA
SHAMSIE

CÂnd e mai puternică iubirea: cÂnd renunți sau cînd nu te dai bătut?
Amalia Carciuc

I

ubirea ca artă a seducției sau ca metodă de inițiere
într-un periplu al plăcerii, al durerii, al agoniei și al extazului se învârte în jurul ideii de front comun în care
bucuria absolută vine din predarea armelor și consfințirea
păcii. Altfel spus, în iubire se intră cu mâinile goale strâns
legate la spate, iar dorul devine contextul în care amintirile
se derulează din nou și din nou pentru salvarea inimilor
frânte de tot ce le-a atins. În romanul Kamilei Shamsie
spațiul ei și al lui se transformă într-un câmp de luptă
unde echilibrul nu se poate obține de către niciuna dintre
părțile implicate, întrucât fiecare încearcă să accepte haosul într-un mod personal, unii pleacă, alții rămân, dar toți
sunt legați de aceeași tragedie care se răsfrânge neîncetat
asupra memoriei colective. Înăuntru război. În afară război.
Structura lumii expuse în Kartografie decantează originile
unei societăți dezbinate, ale conflictelor care o modifică
sau care o sărăcesc, ca mai apoi iubirea se devină liantul,
să crească pentru a ajunge la o formă perfectă, asumată.

Decodificarea limbajului inimii
Miezul acțiunii se concentrează pe o linie convulsionată
a unui tablou politic dezolant în care valorile umane și cele
mai intense emoții sunt mutilate continuu și irevocabil. La
început a fost doar prietenia care se prezintă ca un spațiu
propice în care e gata să înflorească nevoia apartenenței
la o țară, o lege, o iubire. Ali, Maheen, Zafar, Yasmin sunt
prinși într-un schimb amețitor de parteneri, într-un vertij
de trăiri în care respectul, afecțiunea, prietenia capătă alte
valențe care vor fi resimțite de cei ce vin din urmă și cărora
nu le va fi ușor să înțeleagă și să accepte. Povestea anului
1971 în Pakistan se rezumă la neliniștile dintre vest și est,
așadar la un război etnic în care orgoliile se vor confrunta,
iar pierderea și trădarea devin arme pentru a subjuga
prietenia. Maheen și Zafar sunt logodiți. Ali și Yasmin sunt
logodiți, însă iubirea se prelinge ca un șarpe veninos pe
lângă sufletele tuturor până în momentul în care acesta își
înfige colții ascuțiți în prada greșită. Mai întâi, a fost iubirea

lui Zafar pentru Yasmin și cea a lui Ali pentru Maheen ca,
mai apoi, ele să ia o asemenea turnură, încât prietenia,
afecțiunea, nevoia și loialitatea se confundă. Atunci când
ești împărțit între două tabere, inevitabil riști să nu îți
mai găsești locul niciunde. Întocmai ca Maheen, o bengaleză tânără aflată la mijlocul distanței spirituale dintre
Pakistanul de Vest și cel de Est. Pakistanul își pierde din
omogenitate atunci când mare parte dintre bengalezi se
retrag în est, iar cei care rămân vor suporta animozitățile
unei societăți care vrea o împărțire rigidă, dusă până la
capăt. Modul în care conflictul etnic este tratat va deveni
principalul motiv al discordiei și marele secret al celor patru buni prieteni. Nu poți să știi ce simți decât aici și acum.
Traseul inimii nu poate fi desenat cu precizie, iar călătoria
se va finaliza prin două căsătorii, cea a lui Zafar cu Yasmin
și cea a lui Ali cu Maheen. Prietenia este întru dragoste, iar
dragostea este în prietenie.

Cerneala are alt gust pe pielea bărbatului pe
care îl iubești.
Cine ți-e predestinat și pe cine alegi? Mai departe, iubirea își cere drepturile prin Karim și Raheen, copiii celor
două cupluri, care alături de prietenii lor Zia și Sonia vor
reconstitui un tablou asemănător, în care este nuanțată
într-un mod concret, dar nicicând ostentativ, linia fină
dintre dragoste și prietenie. Umorul, vitalitatea și dorința
năprasnică de a aparține doar celui predestinat constituie
fundamentele relației dintre Karim și Raheen. În fața
jocurilor întortocheate ale destinului se revoltă tocmai
forța iubirii nemărturisite pentru că: Nu. Nu a existat nici o
îndrăgostire. S-a născut iubind-o și iubirea l-a purtat înapoi
la ea, chiar dacă între cele două momente a existat o perioadă de prostie absolută. Paradoxul sentimentului este dat
de violența cu care acesta se afirmă și este evident pentru
toți cei din jur, cu cât cei doi își refuză mai îndârjit apropierea, deși râvnesc la aceasta. Scriitura Kamilei Shamsie
surprinde mirajul de a te pierde iremediabil într-o tinerețe
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fără bătrânețe și într-un sfârșit fără început, în cercul larg
al sexualității și al conștiinței încadrat de trăirea intens
adolescentină. Orașul copilăriei celor doi, unde totul începe și nimic nu se sfârșește, unde moartea nu sfidează
viața, ci o dresează, ajunge să fie un centru al incertitudinii,
deși Karachi este adevărul cunoscut de amândoi. Te agăți
de fantoma unui vis și nici măcar nu încerci să te eliberezi
de ea, fiindcă ești prea îndrăgostit de felul cum te bântuie.
El emigrează în Anglia, ajunge cartograf pentru a alinia
principiile vieții, ordonând pentru a putea domina, iar ea
pleacă și se reîntoarce constant acasă, plutește urmărită
de amintiri, de povești, gustând din dulceața vieții, dar
oprindu-se mereu înainte să înceapă să iubească. Raheen,
călăuza în arta formatoare a iubirii, spirit liber, cea care
lasă impresia că poate fi și înăuntrul și în afara problemei
este soluția și piesa lipsă din puzzle-ul lui Karim. Momentul
reîntâlnirii celor doi aduce față în față doi oameni care
sunt și nu mai sunt ceea ce erau. Neastâmpărul vădit din
dialogurile lor este doar încercarea de a invoca trecutul
distrus pentru salvarea prezentului.
A pleca și a te reîntoarce presupune o încăpățânare
limpede de a salva promisiunea unei vieți inițial visate.
Unde se sfârșește prietenia și unde începe iubirea? De
fapt, una vine în prelungirea celeilalte. Întâmplarea face ca
protagoniștii să fie buni prieteni, iar norocul îi pune unul
lângă altul când, în general, îndrăgostiții se caută, se zbat
pentru a se găsi și pentru a se împlini.

Personajele din Kartografie nu au reperele foarte clar
stabilite, dar sunt ființe aflate înăuntrul unui zbucium
intens, care au secrete și care au învățat să le ascundă în
inimă și să arunce cheia, capabile să accepte tăcerea ca pe
o probă definitorie pentru a demitiza fiecare sentiment.
Zia, spre exemplu, este unul dintre misterele majore ale
acestui roman până când alege să își mărturisească povestea reală, cu o sinceritate dureroasă și cu o tărie ascuțită.
Băiatul bogat, fără griji, aerian, glumeț, șarmant ascunde o
tragedie de familie transformată în aripi frânte și obsesie
ce culminează cu iubirea nedezvăluită pentru Sonia care,
la rândul ei, își duce povara de a se fi născut într-o familie
în care regulile contează, în care Dumnezeu este un reper,
cel ce ia și cel ce dă. Oricum, judecata cea mai aprigă se
săvârșește aici, la colțurile străzilor bântuite. O lume ce
vuiește se vrea cucerită, asimilată cu toate secretele și
defectele ei scăldate în valurile liniștitoare ale mării care a
văzut tot și care păstrează durerile tuturor, mărturisite în
ceasurile târzii ale nopții sau în primele clipe ale răsăritului
vindecător.

Adevărurile pe care le ascundem nu dispar
Acceptarea lumii și a nedreptăților sale se face într-o
manieră extrem de sinceră; minciuna are putere doar când
este exersată. Fluiditatea și cursivitatea existenței rezultă
prin înaintarea neîncetată prin timp fără a permite vreo
metamorfoză a interiorității.
Un roman al inimilor împărțite, ajunse la epuizare,
o poveste despre rătăcirea cu harta în mână și mintea
tulbure, euforică, o lecție despre urmările trădării și consecințele adevărului nerostit la timp. Kartografie oferă o
imagine completă a lumii pentru că personajele reușesc
să se situeze în planuri diferite fără a uita, în schimb, că
ritmul autentic al inimii pulsează doar în locul în care ți-ai
construit visele, în care ai învățat că a iubi înseamnă și a
sacrifica. Până la urmă, chipurile celor iubiți nu se schimbă
niciodată atâta timp cât ei reușesc să rămână în inimile
noastre. După ce pleci, amintirea ochilor pe care i-ai iubit cândva îți va induce mereu gândul că porți speranța
unui cum ar fi fost dacă, că încă iubești locurile în care ai
copilărit oricât de dezolant ar fi peisajul acum și că nu o
să uiți niciodată că voiai un viitor aici, iar acum nu îl mai
poți avea. Kartografie e și un roman despre prietenie care
reamintește adevărata semnificație a acesteia: oricât de
mult te-ai îndepărta, oricât de mult ai încercat să renunți,
și poate chiar ai reușit să o faci, nu vei putea nicicând să nu
te oprești să îți mângâi cicatricea din dreptul inimii ca, mai
apoi, totul să se reîntoarcă, să năvălească fără milă peste
tot ce ai construit.
și, da, egoismul este consecința iubirii.
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Alt nume, altă ușă
VITRALIU ÎN PATRU STĂRI

de
EDUARDO
CABALLERO

Existența. Menționez că am considerat mereu acest concept ca fiind unul sărac în conținut, având o
semnificație abstractă. În schimb, viața era ceea ce caracteriza începutul oricui, putea fi o explicație
neîndoielnică a oricărei întâmplări, purta o anumită certitudine și profunzime. Acum însă, pot spune
că certitudinea și profunzimea sunt ancorate în realitate, limitele lor fiind date tocmai de relațiile
noastre cu existența.

F

izicianul Stephen Hawking afirma la un moment dat
că „Atâta timp cât există speranță, există viață”. În
volumul de povestiri Alt nume, altă ușă al lui Eduardo
Caballero speranța, în unele cazuri, este spulberată de
dorință și aceasta îmbracă nenumărate forme: dorința
de a supraviețui, de a aștepta, de a schimba sau de a nu
schimba anumite lucruri și că ea depinde de diferite aspecte ale realității. Totuși, în pofida acestui fapt, vocile care
se găsesc în această carte există. Acest fapt mi-a făcut și
mai clară bariera care marchează diferența dintre viață și
existență. Exiști indiferent de circumstanțe, chiar și atunci
când nu trăiești. Existența devine astfel un aspect definitoriu al întâmplărilor din Alt nume, altă ușă.

Trăgând cu coada ochiului
Cartea poate fi chiar ea privită ca o ușă, una care ne
oferă posibilitatea de a deschide de fiecare dată o altă
lume, adeseori diferită (dar nu fundamental de cea reală,
a cititorului), mai plină de realitate și, totodată, lipsită de
ea, sustrăgându-i-se, pulsând de ceva ce se poate găsi
dincolo de un zâmbet, de o dorință sau chiar de o întâmplare fugară ce pare firească până într-un moment anume.
Orice ușă odată deschisă seduce cititorul prin existența
unor voci, în unele cazuri marcate de seninătate, în altele
însă, de durere; în spatele fiecărei uși, pulsează viața care
este prezentă sub cele mai diverse forme și are cel mai
neobișnuit, așteptat sau imprevizibil, final.
Cartea nu oferă certitudini. Alt nume, altă ușă nu conține
o „istorie concretă”, cu un sfârșit predestinat personajelor,

ci trasează linii de forță, întâmplări, momente, secvențe,
întristări sau depresii, fragmente de existență marcate de
angoasă sau de boală. Pentru mine, această carte a constituit o interpretare a realității sau a unei posibile realități.
Povestirile cuprinse în volum nu poartă însemnele distorsionării vieții autentice, ci adună, într-un spațiu narativ
restrâns, o multitudine de aspecte cărora puțini le oferă o
semnificație și care rămân în umbră de cele mai multe ori.
Vocile acestei cărți contopesc timpuri și spații diferite și
totuși intime, personalizate. Personajele nu-și impun restricții, nu-și limitează dorințele, însă, chiar și în acest caz,
viața lor este condamnată la un eșec final - unul care se
manifestă diferit și adeseori nu e considerat o înfrângere.
Viața le poate fi înțeleasă drept o consecință a timpurilor,
a gândurilor, a acțiunilor sau, uneori, a hazardului. Spre
sfârșit, își manifestă prezența prin distrugere, limitând
lumea acestor ființe la o simplă existență. În calea spre
devastare intervin elemente care oferă, pe de o parte, o
anumită formă de profunzime acelor voci, lăsând o amprentă emoțională, pe de altă parte, dezvăluind o realitate
din perspectiva celui căruia îi este oferită. Ele sunt boala,
singurătatea, depresia și durerea. În unele cazuri, acestea
pot deriva una din cealaltă, dar uneori își manifestă datul
într-un mod individual.

Boala
Pe lângă prezența sa în formă fizică, în Altă nume, altă
ușă, ea face parte dintr-o lume în care devine o formă a
viciilor, e capabilă să creeze deprinderi și, în același timp,
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să se manifeste într-o astfel de formă. Personajele conștientizează starea în care ar trebui să fie corpul sănătos, dar,
în ciuda acestui fapt, propriul trup își găsește în (și prin)
boală liniștea, confortul și stabilitatea în această altă stare,
orientându-se spre o „ușă” mai întunecată și periculoasă.
Am perceput dorința și, totodată, neputința de a schimba
ceva ca pe o formă de manifestare a viciului. În acest caz,
boala apare ca o variantă mentală a renunțării. Chiar dacă
una dintre forme (boala) pare mai gravă decât cealaltă
(viciul), ambele sunt distrugătoare și implică suferința care
nu-și scutește victimele de acea conștientizare a stării ce
amplifică durerea. Nici abandonul, nici viciul, nici boala nu
au un sfârșit vizibil pentru cei în interiorul cărora se stabilesc. Astfel, în istorisirile lui Eduardo Caballero, nu am considerat sfârșitul personajelor ca pe unul din care iradiază
lumină, ci ca unul care multiplică răspândirea „maladiei”:
o boală este aducătoarea alteia. Finalul rezervă aparent
un fascicul de lumină dorită, dar, în același timp, ne-o răpește. Boala, indiferent de modul său de manifestare, face
înțeleasă pentru cititor suferința creată și neputința de a o
reda a persoanei-gazdă. Traumele provocate celor din jur
și consecințele reale aduse de aceasta, aparent nesemnificative, nu sunt privite din perspectiva posibilității ruinării
mai multor vieți.

Singurătatea
În volumul lui Caballero, singurătatea nu este înțeleasă
ca un efect al îndurării unei pierderi, ci apare în urma
încercării de a oferi alt aspect realității, celei care în fond
se dovedește a fi aparentă, după cum se arată în una
dintre povestiri, intitulată Roata. Pentru mine, la început,
singurătatea era o stare lipsită de explicație, însă ea nu se
datorează numai încercării de izolare de împrejurări sau
de sustragere într-un anturaj personalizat. Singurătatea
am conceput-o în această carte, în primul rând, ca pe o
stare, una care poate să te facă prizonierul propriilor iluzii
și creează o lume proprie - cea în care domină o înțelegere reciprocă, cea care poate să îți ofere refugiu în orice
moment. Realitatea, de cele mai multe ori, spulberă unele
așteptări, care pot fi esențiale în încercarea de a înțelege
anumite aspecte ale vieții personajelor și atunci când aceste aspecte devin mai pline de semne de întrebare sau nu
au aceeași soluție care era presupusă, singurătatea poate
oferi soluții, o liniște interioară necesară.

Depresia
Aceasta reprezintă unul dintre accesoriile bolii care pare
a avea remediu, dar pentru care timpul se dovedește un
unguent eficient care acoperă zona afectată și-o face să
arate ca și cum cele întâmplate n-ar fi avut niciodată loc.
Singura contradicție e că, dacă răzuiești puțin cu un obiect

rece de metal, pojghița se dă la o parte și totul e descoperit.
(În după-amiaza asta). Cabellero mi-a ilustrat depresia ca
fiind o apăsare sufletească. Ea este zugrăvită ca rezultat al
unor temeri care rezultă din confruntarea cu realitatea sau
din încercarea de a-i oferi acesteia alt aspect. Când devii
prizonierul unor schimbări radicale, neașteptate, atunci
sustragerea este cea care îți poate oferi „soluția” necesară.
Dar această sustragere accentuează treptat inaderența la
realitate. Cum am menționat la început, depresia este ceva
durativ. Timpul este necesar uneori pentru a înțelege ceea
ce era în umbră, însă, în alte cazuri, el este cauza agravării
și închiderii în sine, cauza dorinței de a nu face ceva sau
de a nu auzi ceva. Dacă unul dintre motivele singurătății
putea fi pierderea cuiva, depresia presupune pierderea
sinelui; este o cale spre autodistrugere: nemulțumirea față
de cei din jur devine nemulțumire față de tine însuți.

Durerea
Într-o altă povestire, Scrisoare mamei, se menționează că Durerea este proprie prezentului și memoriei. Iar
memoria e selectivă și personalizată. Ultimul dintre cele
patru elemente menționate este durerea. Ea e o formă
de slăbiciune care, influențată de temeri – dar mai puțin
adânci decât cele manifestate în cazul depresiei - generează o nesiguranță obscură. Durerea apare în povestirile
volumului într-o formă spiritualizată, ușor volatilă, dar
care impregnează ființa de resentimente. Chiar și ascunsă
în cel mai adânc colț al sufletului, mistuirea ei este un
punct de pornire spre construirea îndoielilor. Încercarea
de rememorare sau de descoperire a altor soluții, căutarea
greșelilor reprezintă durerea despre care vorbesc personajele lui Caballero. Întoarcerea în trecut este asemenea
tulburării unor răni în calea spre vindecare. Nici dorința
și nici speranța nu sunt capabile să șteargă amprentele
trecutului, însă ele sunt cele care pot uneori constitui o
aspirație către viitor.

O ușă către altă ușă. Și mereu o altă ușă.
Utilizarea destul de frecventă a unor cuvinte sau structuri de tipul în unele cazuri, uneori, totodată (care decupează „cazuri”, lipsindu-le de generalitate sau acumulează
situații, motive, stări care motivează comportamentul
personajelor) se datorează multitudinii de întâmplări - cu
începuturi și sfârșituri în mod voit banale. Deloc așa, viața
personajelor se derulează sub semnul unei opțiuni (a lor
sau a altora), a hazardului, a unui dat căruia nu pot sau nu
vor să i se sustragă.
Istorisirile cuceresc prin profunzimea lor; nu atât caracterul sau întâmplarea atent elaborate interesează, ci
anumite nuanțe ale acestora, discrete, dar deloc nesemnificative, în jurul cărora se construiește fiecare povestire.
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Întâmplări dintr-o viaţă

de
SYLVIE
GERMAIN

Vid sunt eu, vid ești tu, toți suntem vid, ne bucurăm de vid, plutim între întuneric și lumină, între dorință și
teamă, într-un circuit de drame familiale și opoziții. Cine-i aici? a auzit întrebarea asta de zeci de ori.

Mălina Turtureanu

S

pirale într-un abandon total, pe care-l anticipăm
și care ne face să amețim, dar amețeala e plăcută
și suferința, deși intensă, nu mai este de mult o
necunoscută. Aceasta este prima senzație pe care mi-a
lăsat-o romanul Întâmplări dintr-o viață. În tensiune cu
titlul, nu întâmplările în sine devastează, ci modul brutal
în care personajele aleg (mai mult sau mai puțin voluntar)
să se desprindă de ideea comună de suferință și să și-o
însușească pe a lor în feluri care inspiră forță, nu teamă
sau compasiune față de ceea ce trăiesc. Nimeni nu se lasă
învins, așa cum nimeni nu învinge, iar prezența fiecăruia se
învârte în jurul a ceva ambiguu și bizar până când absența
celuilalt va delimita într-adevăr intenția de greșeală, iubirea de egoism și obsesia de pasiune.
Sylvie Germain scrie sub semnul urgenței: timpul trece
alert sau se dilată, vindecă și rănește din nou, nu-ți lasă
momente să respiri, dar, dacă ți-ar lăsa răgaz să înțelegi
totul dintr-odată, ai plânge. Romanul este, în același timp,
o tresărire violentă, o inflamare, o reverie, o întrebare. Și
dacă acest disc negru-cenușiu, care freamătă sub corpul
ei în imponderabilitate, este de fapt gura unui hău gata
s-o înghită? Scriitura are o eleganță desăvârșită, o aviditate spontană, imortalizări memorabile și o impalpabilă
impresie de deja-vu, ca și cum trăirile personajelor sunt
de fapt retrăiri, ca și cum poveștile lor ar fi reîncarnări, ar fi
reîntregiri ale unui doliu uitat. Însă și când ai reîntregirile,
tabloul nu este complet, lipsurile îți amintesc de întreg, iar
tu nu ai fost niciodată un întreg.

Pe Lili copil, imaginea ei de ființă orfană și înțeleaptă,
o recuperăm încă din primele pagini și încercăm să înțelegem această interioritate fragilă care se simte călău,
care își pune întrebări existențiale, dar fără să exteriorizeze
aproape nimic din ce nu și-a propus. De când era (mai)
mică și (mai) inocentă, dar nu lipsită de apărare, de când
încă era curioasă, de când locuia numai cu tatăl ei și o
entuziasmau nespus vizitele la bunica. O cunoaștem pe Lili
încă dinainte să o cheme și Barbara.

O cunoaștem și, în același timp, nu o vedem din
spatele acelor gratii invizibile ale distanțării
de un altul, ci vedem prin sufletul ei intrigat,
ne atașăm și realizăm că ne-am atașat abia după
ce devine un adult dintr-o bucată, fragmentat
și adunat în sforțarea de a se obișnui cu sine, cu
realitatea identității ei și cu lumea din jur.
Afectată de un oarecare „efect tribal”, antrenată săși ascundă frustrările și nevoia disperată de afecțiune,
Barbarei îi place să lase impresia de putere și își joacă rolul
de femeie independentă cu demnitate. Cu demnitate și
revoltă mocnită.
Când, totuși, știi că trebuie să te oprești? Când, într-o
viață de om, știi că este timpul să te încrezi în rațiune și
când este momentul oportun să dai frâu liber doar acelei
pulsiuni a subconștientului? Nu întrebările o definesc pe
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micuța Lili, ci însăși incertitudinea este cea care o seduce și o modelează până când ajunge matura Barbara
și mult după asta. Incertitudinea care naște frică, naște
gelozie, ascunde secrete, care o lasă pustiită, o face să
abandoneze tot ce îi dădea impresia de vitalitate. Lili
privește sensul propriei existențe cu spirit ludic și, totuși,
sumbru. Cu o anumită detașare. Cum să rămâi serios cu
un Dumnezeu care este atât de puțin serios, care le lasă
pe creaturile sale să fie victimele unor fantezii atât de
halucinante? Individualitatea ei va fi absorbită parțial de
noua familie, mania tatălui pentru echidistanță răpindu-i
brutal orice speranță că ar putea fi privilegiată în ochii
lui, printre fratele și surorile vitrege. Însăși țara va arde
în acea perioadă, prejudecățile ducând la violențe, violența la moarte, iar revolta nu va îngloba doar disperare
și suferință, va însemna dezintegrare și partizanate. Și,
mai ales, cum să rămâi credincios în fața absurdității, a
cruzimii care schimonosesc atât de des viața?
Figura maternă lipsește cu desăvârșire din viața personajului, cel puțin figura aceea caldă, vie, autentică,
cuibărită în imaginația ei și pe care o studiază uluită
în fotografia veche din casa bunicii, singura legătură
cu trecutul. Acea figură la care se trezește visând și/
sau sperând câteodată, pe care o asociază dezastrului,
abandonului, trăind sub stigmatul vinovăției, rămâne o
umbră ștearsă până când adevărul brutal, dar nu total, îi
este revelat. Riscă, dar niciodată din toată inima; gândul
de a avea copii este repede alungat de umbra mamei,
atât de subtil, încât pare că nici nu este menționat, atât
de brusc, că pare a nu-l fi avut niciodată.

Să fii mamă presupune întâi de toate un pact pe
care îl are de făcut cu trupul ei, apoi cu sinele,
dar Lili Barbara nu ia niciodată în considerare
această posibilitate: a văzut prea multe
maternități ratate, a respirat traumele lor,
le-a avut în fața ochilor, le-a pipăit cicatricile.

foto: Andrei Rusu

Toate femeile din viața ei au fugit, mai devreme sau
mai târziu. Sau copiii lor au fugit de ele, pentru a se salva. Imaginea maternă oglindită de memoria absenței și
a morții o descurajează, o scufundă în preajma pierderii
de sine. Unde ar putea ea să mă cheme, dacă nu în mijlocul mării, în mijlocul morții?
Romanul are un acut spirit de analiză, de percepție și,
paradoxal, de înstrăinare. Narațiunea tinde să te apropie
de slăbiciunile, de ciudățeniile, de interioritatea unui
personaj, pentru ca apoi să te izbească șocul provocat
de dualitatea trăirilor, de simplitatea opțiunilor, de complexitatea firelor care se țes între sinele lui Lili și ceilalți.
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Unele dintre cele mai puternice, mai contrastante imagini din roman se construiesc treptat în jurul lui JeanneJoy, fata cea mare și înțeleaptă. Stereotipul geniului retras,
adolescenta cuminte, exemplară. Datorită ei cartea respiră
sonorități fascinante, muzica ei sacralizează, unește familia
împrăștiată până în momentul în care nu doar muzica se
va dezlănțui. Lili se întreabă unde se află acel ceva îndepărtat care o tulbură atât - e vreo profunzime ascunsă în
adâncul ființei sale, un orizont fugind în fața ei, un spațiu
invizibil, închis în corpul instrumentului sau, înglobând
toate acestea, e însăși imensitatea muzicii? Jeanne-Joy
poartă impregnat în ea ceva aproape demonic când ține
strâns violoncelul, care pare uneori că este o prelungire a
trupului ei, ceva nedefinit și tensionat, dar întru totul asumat. Muzica i se crispează treptat, familia o ține încătușată
involuntar, perfecțiunea o poartă pe căi necunoscute către
abandon, revoltă, viciu. Spiritul rebeliunii pornește din fiică
violent, fără nicio anticipare, fără nicio avertizare. Fiica cea
mare și înțeleaptă vrea atenție sau a devenit prea grea
pentru ea povara responsabilității? Cred că „răul” o uimește și pe ea, o dezarmează, răul e deja acolo, incontrolabil.
Și astfel, trupul tatălui vitreg poate deveni pentru ea noul
instrument. Se descătușează și se detașează, se sperie.
Copilul diform pe care îl abandonează la spital o scoate
din tumultul vieții adevărate aproape ireversibil. Totuși,
de ce, unde e sensul, m-am întrebat? Pentru ca demonul
lui Jeanne-Joy să devină alinarea mamei ei, umbra necruțătoare a timpului să fie mai ușor de înfruntat de către
aceasta și să-i aducă confirmarea unor calități materne pe
care nu le-a demonstrat cu propria familie; să o ajute să
uite și să (se) ierte; abia copilul absolut face mamă și nu
gestul de a salva viața băiatului evreu de câteva săptămâni
pe care va mărturisi doar înaintea morții că și l-a făcut
fiu. Inversarea rolurilor între cele două este năucitoare și
dureroasă. Iar muzicanta a amuțit.
Să vă faceți frumoase! le spune într-o zi mama celor
patru fete, iar ele se integrează cu frenezie în povestea
ei. Mama vitregă, Viviane, fost manechin. Deși i se accentuează în nenumărate rânduri frumusețea și eleganța, am
perceput-o încă de la început ca pe o păpușă de cârpe,
vulnerabilă, o prezență distantă.

O marionetă dezarticulată care nu mai știe care îi
este exact rolul. O păpușă pe care Lili o acceptă,
așa cum își acceptă frații vitregi, noile reguli,
noul statut - cu un scepticism smerit, cu răbdare
și atenție.
Însă forța vitală a lui Viviane este veritabilă și impre-

sionantă, iar Lili are nevoie de aproape o viață – ca toți
ceilalți, de altfel, pentru a o înțelege. Perspectiva inițială
asupra ei îi aparține copilului și apoi tinerei Lili, e una din
afară, așa cum din afară rămâne orice privire, chiar atunci
când se situează înăuntrul a ceea ce înseamnă familie –
propria familie. E perspectiva celei care nu a avut o mamă
(de fapt, nu și-a cunoscut mama) și a intrat în viața altei
mame cu patru copii. Treptat, totul se răstoarnă și se recompune: din gesturi mici, din crâmpeie de adevăruri, din
pierderi. Poveștile de dragoste ale Vivianei sunt fugare și
triste, sufletul său de femeie poartă secrete și remușcări,
dar moralitatea și stima de sine rămân intacte. Își iubește
fiul, pe Paul, cu o iubire aproape de dependență. Fiul ei
rătăcitor, fiul ei evreu, fiul ei salvat și ascuns, fiul ei adoptat
și preschimbat. Își iubește cele trei fete, pe toate, în moduri
diferite și întortocheate. Cu o patimă ce duce spre mânie.
Iar pe Lili o iubește în surdină, fără atenție, fără implicații,
fără declarații, cu detașare. Deși nu cred că reușește să o
vadă până la capăt ca pe propria fiică.

Pe cât de cutremurătoare, neașteptată și
devastatoare pentru toți și pentru fiecare în
parte este moartea gemenei de paisprezece ani,
pe atât de înfricoșător este gândul de a o învinui
pe Viviane. Și, totuși, cine este răspunzător de
ignoranță sau de preferințe?
Strigătul mamei dinaintea accidentului, numele fetei
preaiubite țâșnind din sufletul convulsionat de spaimă,
este relatat cu o detașare delicată, ca o pânză de păianjen
și, în același timp, ca un uragan. Vocea lui Lili are darul
de a învia amintirea morților cu o acuitate aparent egală,
de a stabili conexiuni între fragmente și, cumva, de a face
pierderea mai suportabilă, inteligibilă, dacă acest lucru ar
fi posibil. Subtilitățile și detaliile sunt absolut fascinante,
tragedia din timpul ședinței foto producând scindarea
fiecăruia între ceea ce a fost până atunci și ceea ce va fi
și nu doar în cealaltă soră geamănă, devenită o alta fără
jumătatea care o întregea.
Poți avea impresia că acesta este punctul declanșator
al narațiunii, însă te-ai înșela, fiindcă romanul lui Sylvie
Germain este alcătuit din nenumărate astfel de tensiuni
eruptive, momente perturbatoare, păstrând, în egală
măsură, linearitatea unei vieți obișnuite, care doar mai
tresare din când în când, fără să se frângă, împletită din
începuturi și sfârșituri. Ce era „înainte” și ce va fi „după”
nu mai reprezintă prioritățile niciunuia dintre personaje,
iar cititorul înțelege că un cerc nu poate avea început și că
el se învârte, se mișcă perpetuu, așa cum, în viață, un om
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înaintează, amețește, se poticnește, cade și o ia de
la capăt. Absolut orice i se poate întâmpla oricui oricând. Nimeni nu scapă, nimeni nu este iertat, nimeni
nu este doar bun sau rău, mereu indiferent sau întotdeauna sigur de propriile alegeri. Vid ești, vid sunt
eu, toți suntem vid și ne zbatem sau ne bucurăm, așa
cum personajele lui Sylvie Germain învață să trăiască,
să accepte, să înțeleagă și vidul, și viața și moartea.
Sau să dea măcar impresia că și-au liniștit zbuciumul.
Și acolo unde domnește monotonia există ceva
de descoperit, ajunge să privești mult timp. Iar dacă
privești cu atenție, descoperi personajele în profunzimea intimității lor și realizezi că nu Lili Barbara este,
așa cum ai fi tentat să crezi, personajul principal.
Protagonista romanului este însăși viața, o altă viață

alcătuită din multitudinea de vieți, cu zbuciumul fiecăruia, cu simplitatea fermecătoare sau
dureroasă a zilelor și alegerilor, a întrebărilor și
răspunsurilor. O viață care a înlănțuit mai multe
destine, diverse conjuncturi, a cunoscut boala și
a risipit, a crezut și a blestemat, a abandonat și a
(re)născut. O viață care și-a recăpătat amintirile
și a învățat să trăiască din nou cu ele, care s-a
obișnuit cu dispariția și a știut să o imortalizeze.
Care a uitat de muzică și apoi a adus-o din nou
în viața ei. O viață ca o comedie, ca o tragedie. O
viață ca un ceai amar în care insiști să pui cubulețe de zahăr până ajungi să te obișnuiești, într-un
final, cu gustul.
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Dama de cupă
O ŢARĂ DIN CĂRŢI DE JOC ȘI PĂPUȘARII EI:

de
IULIAN
CIOCAN

Continuând paradigma romanelor vizionare, dar inspirate atent din realitatea prezentului în care semnele de
exclamare alternează cu cele de întrebare într-un vertij rupt parcă din lumea SF-ului, Iulian Ciocan lansează,
în 2018, la Polirom, romanul Dama de cupă, cel de-al patrulea în lista cunoscutului scriitor basarabean. Deși
născut și transfigurat aproape de limitele inimaginabilului de fantezia debordantă a autorului, romanul își
are rădăcinile într-o realitate mult mai apropiată decât ne-am fi imaginat vreodată.

Tamara Bivol

A

stfel că, respirația sacadată și transpirația comună
a întregii societăți chișinăuiene (ca reprezentantă,
de altfel, a tuturor basarabenilor – și nu numai, aș
adăuga eu) se simte cu ușurință printre rândurile narațiunii
simple, curgătoare și cu o doză de mister direct proporțională cu cea de miraculos. Deși acoperită, de către scriitor,
cu un voal al comicului destrămat pe ici-colo de tragicul
inevitabil, viața societății basarabene poate fi ușor confundată cu un spectacol al absurdului. Realizez că am simțit
mai bine realitatea atunci când era transfigurată ficțional
în fața ochilor mei. Doar atunci mi s-au ridicat semnele de
întrebare.

Când oare se va încheia show-ul absurdului și
al tragi-comicului, ce devine, cu fiecare minut,
mai mult tragic decât comic pentru locuitorii
Chișinăului și ai întregii Basarabii?
Abia când am început să-mi pun întrebări și să mă provoc la decodificare mi-am dat seama de distanța infimă
ce există între realitatea basarabeană de astăzi și un spectacol continuu de comedie proastă. Tot atunci, revelator
mi-a fost gândul că jocul nu va lua sfârșit atâta timp cât
participanții sunt încă dispuși să joace, deși regulile au fost
demult uitate. Așadar, subiecții acestei societăți se găsesc

în paginile cărții, conturați sub forma unor personaje
tipologice deloc arbitrar construite, al căror parcurs, deși
a luat de multe ori întorsături neașteptate, nu a ieșit, din
punct de vedere al tehnicii narative, din sfera normalului.
Viețile lor se desfășoară în Chișinăul limitat de blocurilor
comuniste pe de o parte și de vilele ultramoderne de lângă ele, pe de altă parte. Detaliile cadrului sunt îndeajuns
de numeroase pentru a reproduce segmentul spațial și
pentru a te convinge de existența corespondentului lui
în realitate, dar și îndeajuns de puține pentru a exclude
posibilitatea prolixității. Imaginea din mintea cititorului
se menține inteligibilă, credibilă, dar pixelată, lipsită de
acuratețea oferită de detaliile minuscule.
La Iulian Ciocan lucrurile pornesc din realitatea imediată, construiesc o buclă imaginară prin îndepărtate zone
temporale și se încheie în aceeași realitate indubitabilă,
chiar dacă evenimentele întâmplate i-au modificat acesteia total configurația. Deși pare a se îndepărta de realul
existent prin introducerea elementelor distopice, miraculoase și de basm, tocmai acestea sunt cele care demască
și decodifică în mod obiectiv adevărata față a realului. În
definitiv, avem nevoie de imaginativ, de fantastic sau chiar
de fantasmagoric, pentru a vedea și înțelege fenomene
care, perindându-se mult prea mult timp în fața noastră și
având, aproape întotdeauna, aceeași înfățișare, au intrat în
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sfera „normalității” anormale și au devenit nedetectabile,
deci necondamnabile. Neobișnuitul, în acest caz, e ca un
indicator chimic: el colorează în nuanțe mai vii tot ce e
murdar într-o societate.
Interesantă în proza lui Ciocan este predilecția pentru
lumea urbană, ceea ce contrazice vehement vechea perspectivă basarabeană concentrată doar pe „veșnicia” rurală, pe simbolurile eterne ale țăranului și pe viața chinuită
de griji a acestuia. Iulian Ciocan, împreună cu alți scriitori
contemporani de aici au închis, în literatură basarabeană,
capitolul care, pe cât de exploatat, pe atât de inepuizabil
părea. El a ales calea promițătoare, dar și riscantă, a noului,
a originalului. Adevărul este că ultimele evenimente din
capitala aproape europeană a Republicii Moldova sunt
impregnate cu atât de multe controverse, incertitudine și
chiar absurditate, încât se transformă automat în material
brut pentru mintea înfometată a oricărui scriitor care știe
să modeleze fapte până devin povești. Iulian Ciocan este,
fără îndoială, un astfel de artist. Mai mult decât atât, el are
capacitatea de a îmbrăca totul în haina aparent inocentă a
satirei, lăsând astfel loc de pilde ascunse.

Așadar, în acest ultim roman publicat, Iulian
Ciocan întrunește câteva dintre pasiunile sale
eterne: minimalismul, spațiul urban și distopia.
Combinația lor sub coordonarea prozatorului este, prin
excelență, surprinzătoare și are capacitatea de a crea, paradoxal, misticul. Acesta urmează să fie „obiectul” analizei
în rândurile. Dacă până acum ne-am oprit doar la fundamentul tehnic al acestei scrieri și lucrurile s-au conturat a
fi amețitor de complexe, deși disimulate într-o simplitate
frustă, ideile ce au fost ulterior îmbrăcate pe acest schelet
al teoriei ne conduc spre un adevărat vertij al realității. Din
acest vertij poate doar autorul reușește să iasă și să intre,
pentru că îl domină cu statutul său de creator, căci eu, de
când am fost prinsă și zguduită, nu reușesc să-mi găsesc
echilibrul. Mă macină neputința și nedreptatea.
***
Nu aș ști să mă pronunț dacă sunt norocoși sau nu cei
ce, fiind locuitori ai capitalei, dețineau detaliile pe care
autorul le-a omis în mod deliberat și calculat despre
Chișinău, despre cum funcționează lucrurile în oraș. Aș fi
tentată să îi compătimesc, pentru că, sunt sigură că, la fel
ca mine, toți cei care se află în cunoștință de cauză, s-au
pierdut în tentanta provocare de decodificare imediată a
numelor personajelor pentru a ajunge la persoanele ce
au servit drept sursă de inspirație. Începând cu primarul
Cartof și terminând cu focoasa jurnalistă Mereacre, aluziile
sunt evidente și, poate tocmai din acest motiv, decodifi-

Radu Carnariu, profilul cu cei mai multi prieteni si un pixel mort, acrylic/panza

carea la nivelul identității personajelor e inutilă. Ceea ce
contează cu adevărat este psihologia personajelor (căci
doar pe personaje le putem judeca!), acțiunile efectuate și
codul de principii din spatele acestora.
Povestea e simplă și, după părerea mea, nu una în
totalitate de domeniul fantasticului, ținând cont de imaginea Chișinăului de astăzi: după ce un funcționar corupt
– Nistor Polobok – se împiedică de o crăpătură în fața
casei sale, aceasta se mărește în diametru, înghițind tot
ce întâlnește în cale. Pericolul cuprinde ascendent cartierul
bogaților, sectorul Telecentru și, în final, întreg Chișinăul
pare a fi amenințat de groapa căreia nimeni nu îi vine de
hac. Aceasta absoarbe casele din cartier indiferent de sforțările lui Polobok, cel responsabil de apariția gropii, de a-și
absolvi păcatele și de a o găsi pe „dama de cupă”.
Încărcătura energetică pe care o emană această groapă
misterioasă este adevăratul generator de evenimente,
adevăratul creator de personaje și iluminator de destine.
Pentru că-i înghite, ea face, de fapt, niște personaje să
existe. Ea îl creează pe Nistor Polobok, pe adevăratul
om Nistor Polobok, care e caracterizat de relațiile sale
adulterine, de acțiunile sale de corupție la primărie, de
agresivitate, bădărănie și frică de a pierde agoniseala
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cluri interminabile ale viciaților de putere și
avuție, cicluri în care victime devin și oameni
nevinovați, persoane la momente inoportune în spații neprimitoare. Victimele aici au
fost fie directe (bebelușul care cade în prăpastie), fie indirecte. În ultima categorie se
înscriu numeroși cetățeni a căror încredere
de nenumărate ori înșelată este cucerită, în
moment de impas, de un nou partid politic,
în cazul dat – PAG (Partidul Anti-Groapă). Se
știe că cel mai potrivit moment pentru conceperea unei identități politice este atunci
când oamenii gustă din plin din amarul vieții,
iar tu, politician mai mult mai puțin corupt,
i te arăți asemenea luminii de la capătul tunelului, asemenea atotputernicului salvator
și cutezător. Și deși a fost înșelat și mințit,
creștinul basarabean o să mai acorde o șansă, și încă una, și încă una...

obținută prin șantaj o viață. Dacă nu ar fi existat un asemenea
nucleu al mârșăviei, înșelăciunii și păcatului omului avid în care
Polobok să se regăsească, nelegiuirile lui morale și juridice nu ar fi
ieșit niciodată cu adevărat la iveală. În aceeași paradigmă se înscriu,
la o scară mai mică, toate celorlalte povești conturate în rama celei
de bază, printre care cea a bătrânelului cu visul de a deveni român,
a primarului intransigent în nelegiuirile lui, a locatarilor de bloc ce
parchează în curte și a tuturor celor ce se aflau în spitalul Arcadia
în ziua prăbușirii lui. Groapa este, în definitiv, creată de și pentru
cei fără scrupule, cei incapabili de concesii, omenie sau ocolișuri.
Am fost creați oameni pentru a fi maleabili, pentru a-l asculta pe
celălalt și a ne mula pe necesitățile lui imediate. De aici și până la a
ne pierde coloana vertebrală sub tentația avuției și câștigului facil
e cale infinită. Ne menținem cu adevărat vii atunci când putem
reduce la minimum dorința egoistă a sinelui în fața strigătului de
ajutor al celuilalt. În caz contrar, nu avem nevoie neapărat de o
groapă care să ne ateste moartea fizică, e de ajuns că moartea
ne domină pe dinăuntru. Astfel se explică și naturalețea, aproape
indiferența cu care ajunge naratorul să anunțe moartea unor
personaje. Chiar cea personajului principal survine subit: Nistor
Polobok se uită în hăul fără fund și i se tăie respirația. Inima începu
să-i bată cu putere. Închise ochii și câteva clipe murmură ceva în
șoaptă. Apoi sări în prăpastie.
Romanul însuși construit în mod circular, închizându-se ca o
buclă, ilustrează, în interiorul său, grava problemă a acestor ci-

Dama de cupă nu se citește. Ea se simte și
se trăiește la drept vorbind. Situațiile, acțiunile și personalitățile sunt vecine cu realitatea,
în timp ce totul pare a fi extras din fantasticul
miraculos al basmelor. Republica Moldova
este, cu adevărat, o țară de poveste, dar nu
așa cum ne-ar face să credem expresia. Este
locul în care miliarde pot dispărea din bănci
fără urmă; este locul în care patru buletine de
știri, de la patru televiziuni diferite, au, printr-o coincidență incredibilă, același text pentru aceleași știri; este locul în care protestele
cu participarea a zeci de mii de oameni sunt
difuzate doar la un canal TV în timp ce celelalte propagă bunăstarea oamenilor. Aceasta
este Republică Moldova din Dama de cupă și
Republica Moldova văzută de pe ferestrele
transpirate ale microbuzului ce traversează
sectorul Telecentru.
Treșiț în fund!. Cî mai este loc! Hai, răpidi!,
ordonă deodată șoferul bătrânicios.
Mereu mai este loc. Noi cât loc pentru
dezamăgiri mai avem?
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MACHETĂ A REALITĂŢII

Așa să
crească iarba pe noi

de
AUGUSTIN
CUPȘA

Romanul lui Augustin Cupșa are la bază o voce narativă mai mult naivă decât inocentă, care
conferă o anumită sensibilitate autentică discursului celui care trăiește o copilărie tulburată
de greutatea sentimentului apăsător de vină, de amintirea tatălui ce pare să se șteargă odată cu
trecerea anilor și își găsește alinarea în grupul de prieteni în care credința încearcă să fie un
arbitru între rău și bine.

L

Ana-Maria Catană
umea pe care o propune volumul Așa să crească iarba
pe noi (apărut la editura Humanitas) este guvernată
de reguli nescrise, de alianțe bazate pe protecție
reciprocă și loialitate, e o lume în care mila detronează
corectitudinea și respectul, devenind o simulare violentă
a realității.

Acțiunea se plasează într-un spațiu românesc concret,
recognoscibil prin raportare la primii ani postrevoluționari, periferia Craiovei, un loc descris clar atât prin detalii
despre locuințe și ulițe pline de praf - aruncate parcă
neatent în discursul narativ, dar niciodată întâmplător
- cât și prin imaginea colectivă a locuitorilor, deopotrivă
români și țigani, care înlătură cu ușurință orice speranță a
unui spațiu măcar decent, dacă nu aparținând firescului.
Această imagine parcă ușor denaturată, contorsionată
obligă interlocutorul să reflecteze asupra conjuncturii în
care se află personajul principal, implicându-l involuntar în
atmosfera sufocată de prost-gust și superficialitate, mai
sunt destui alții de remarcat; ginitorii și tablagiii, gușterii,
mardeiașii, țiganii cu săbiile, cocalarii și carmoliștii, șmenarii care-s pe-o mână cu poterașii, doar au crescut curte-n
curte, poartă-n poartă, și n-ai cum să-i desparți, plus toate
panaramele și cârpele, româncele care fug de-acasă și fac
Turcia, Italia și Germania. Mediul insalubru în care copiii se
dezvoltă nu devine scuza acțiunilor lor, ci doar un fundal,

o realitate și, nu în cele din urmă, o aplatizare a vinovăției
cu care îi condamnam pe aceștia în momentul lecturii,
dintr-un anumit reflex.

Dacă în definitiv acest volum se vrea o călătorie
cu sens unic dinspre copilărie sau vârsta
inocenței, așa cum o percepem fiecare, către
maturizare, pentru mine, Așa să crească iarba
pe noi devine o machetă a lumii adulților, o lume
reală ce permite unei periferii să devină locul
metamorfozei naivității într-o adolescență
marcată de violență, în care prietenia devine,
printre altele, un scut împotriva agresivității, iar
cei mai duri dintre copii sunt cei care suferă cel
mai mult.
Îl lovea pentru toate mizeriile din lume, pentru alea
de care avusese parte, și pentru alea pe care doar și le
închipuia că i s-au întâmplat, îl lovea pentru că el urma să
rămână iarăși repetent, pentru că iarăși maică-sa avea să
șteargă cu el pe jos, pentru că iar avea să vadă toată strada
cum îl tăvălește și-l nenorocește cu furtunul de cauciuc și,
mai ales, pentru că taică-su era la volan, în cabina lui de
tir, oriunde în lume, dar nu lângă el, nici să-l scape și nici
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măcar să-l bată. Volumul pledează pentru justificarea unora dintre întrebările legate de sursele atitudinilor agresive
ale tinerilor, traumele din copilărie fiind cele care provoacă
o durere insuportabilă construită pe un fond al dezintegrării timpurii a inocenței care dispare odată cu speranța
echilibrului și a fericirii, odată cu figura absentă a tatălui,
cu rochiile (prea) decoltate ale mamei, cu brutalitatea, cu
prima iubire.
Pisică capătă această dimensiune morală autentică,
se descotorosește de inhibițiile unor replici care riscă să
pună sub semnul nefirescului limbajul pe care îl folosește,
Augustin Cupșa reușind să își asume cu lejeritate discuțiile
informale dintre tineri. Ușor superficială rămâne, totuși,
secvența în care aspirația visului italian este fracturată de
imaginile perturbatoare ale grămezilor de haine contrafăcute care sunt la modă și stau aruncate prin curțile îmbâcsite ale periferiei, alcătuind un spațiu mizer; ironia fină din
acele scene tinde să așeze sub semnul îndoielii, pentru un
moment, credibilitatea discursului narativ, deși e posibil ca
această realitate să fie cu minuțiozitate reconstituită, dar
ea să nu aparțină și realității copilăriei noastre.
Surprinzător este rolul pe care credința o are în viața lui
Pisică, fiind determinantul principal al fricii tânărului față
de „păcatele” săvârșite; totuși, nu am avut niciun moment
senzația că băiatul ar fi fost măcinat de conștiința acțiunilor lui, ci, cel mult, înfricoșat de Judecata de Apoi, pe care
pare să o trateze cu mai multă maturitate decât ar fi fost
de așteptat în acel mediu: Cred că tocmai asta era ideea, să
nu poți să spui pe bune ce-ai văzut. Trebuia să mă gândesc
serios dacă îi dau în gât pe ceilalți. Pentru că, să zicem, îi
turnam, și-o meritau, inclusiv Edi, dar fix pe el nu puteam
să-l bag la apă pentru că dintotdeauna îmi ținuse partea,
și eu pe-a lui, dacă el pica prost, picam și eu prost, mai ales
că acolo exista posibilitatea să ne prindă cu minciuna pe
amândoi, oricât ne-am fi înțeles dinainte, și atunci era și
mai grav.

Ne confruntăm cu latura integră a personajului,
desigur, motivată de un anumit egoism și de teama
de a fi prins, dar care conturează suficient de
clar un portret matur, destul de echilibrat al
adolescentului.
Frapantă rămâne însă, scena înmormântării păsării a
cărei viață a fost luată de o altă vietate răpitoare. Drama
neputinței în fața morții devine șocantă și pentru copiii
care obișnuiau să prindă zburătoarele. Viața lor rămânea
intactă până ajungeau pe mâna interlopilor. Când și-a arăManuel Mănăstireanu

tat burta rotundă în care firele de pământ umede se lipiseră
de crustele de pământ negricios, ne-am dat toți un pas în
spate, și culmea, nimeni n-a pufnit în râs. Organizarea unei
înmormântări simbolice continuă ideea unei lumi-machetă pe care tinerii și-o formează. În următoarele pagini ne
confruntăm și cu moartea lui Tuică, ce devine o metaforă
pentru îngroparea unui secret care nu avea să se afle vreodată și, respectiv, certitudinea unui final care vine necruțător peste fiecare dintre noi. Așa să crească iarba pe noi
este un titlu atent ales, implicând misterioase revelații care
trebuie să rămână sub „iarba” unor amintiri tulburătoare
ce reușesc să treacă testul timpului.
Edi s-a întunecat la față și n-a știut ce să mai zică. I-a tras
un pumn în burtă. De ceva timp nu-i mai plăceau glumele
cu țigani și imediat reacționa. Pe mine, dintotdeauna, m-au
lăsat rece treburile astea, dacă-i ziceam unuia că e țigan
sau cioară, atunci o ziceam așa, cum se zice la meciuri.
Pe parcursul lecturii am avut o continuă senzație că
citesc o variantă românească a romanului lui Salinger,
pentru început, prin izbitoarea asemănare a stilului,
extrem de relaxat și de o sinceritate debordantă. Totuși,
Augustin Cupșa reușește să se distanțeze de universul și
de vocea din De veghe în lanul de secară, cel mai probabil
datorită unui anumit optimism revitalizant ce vine din
curiozitatea naivă a lui Pisică. De asemenea, tind să cred
că și construcția romanului a avut acest scop, cursivitatea
capitolelor care nu au niciun titlu și scrierea primului rând
cu majuscule susținând această idee. Tobă, Edi și ceilalți
copii intervin decisiv în destinul personajului principal și
au trăsături care nu lasă loc de obiecție, portretele acestora fiind construite strict pe baza scenelor care alcătuiesc
scheletul emoțional al romanului. Pisică, în ciuda naivității,
dar poate datorită unei anumite acuități a observației,
unei sensibilități ultragiate, asemenea lui Holden, deține o
atitudine lucid-interogativă care îl determină, de multe ori,
să stea departe de conflicte și să privească fără a interveni
sau modifica desfășurarea evenimentelor, asumându-și
această dimensiune contemplativă asupra sinelui și a lumii.
Pozele-s mincinoase și n-ai ce să afli din ele, oamenii sunt
ce crezi tu că sunt, nu ce au fost ei în realitate. Sentimentul
de vitalitate a lumii întâlnite, cu care am rămas după terminarea lecturii romanului, este cel care primează când mă
gândesc la romanul lui Augustin Cupșa, urmat de credibilitatea personajelor ale căror destine se întâlnesc pe valea
Jiului, într-o lume cu legi proprii și în care violența joacă
adesea rol formator.
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DESPRE REFLEXII ȘI REFLEXE

Drumul egal
al fiecărei zile

de
GABRIELA
ADAMEȘTEANU

Fragmente de lume și de oameni, timpuri dizolvate ori relații formatoare, toate se încadrează
în romanul Gabrielei Adameșteanu într-un joc al reflexiilor și al reflexelor, al încercărilor
eșuate ori al aspirațiilor niciodată neatinse. O imagine restrânsă, subiectivă și verosimilă a
lumii, într-un roman cu iz clasic, în care protagonista este unicul observator al spațiului și al
timpului ei.

D

Viviana Gheorghian
rumul egal al fiecărei zile, al irecuperabilului repetat
aievea cu aceeași stângăcie naturală și provincială
de pașii timizi ai protagonistei pe Strada Mare,
în parc, pe trotuare, prin săli de curs și cinematografe.
Interiorul palpabil frânge interiorități suspendate pentru a
crea altele. Odaia sufocă, odaia fragmentează și diluează
neliniști în fragmente de emoție absentă și în prea puțină
cordialitate. Din oameni nu mai irupe nimic, din Letiția
irupe totul – nesiguranța și curiozitatea, rutina și romanescul, teama. Firească și prea puțin palpitantă, sensibilă
și oscilantă, Letiția se situează aproape de lume și departe
de noi – când începi să privești prin ochii ei împrejurimile,
realizezi că simplitatea plină de deznădejde a cotidianului
este, poate, singura frânghie care ne mai anină. Drumul
egal al fiecărei zile este drumul pe care Letiția pășește
plutind – mai mult decât a stabili un nou drum, Letiția
ocolește un altul, cu aceeași teamă și repulsie pe care,
inconștient, și le-a cultivat în odaie.

Gabriela Adameșteanu trasează contururile
unor portrete remarcabile, impresionante prin
acuratețea defectelor scoase la suprafață în
gesturi mici și a absențelor deloc copleșitoare
care le constituie. Dintre toate, două, situate
într-un raport permanent de apropiere-

depărtare, se ridică deasupra tuturor – Letiția
Branea și unchiul Ion.
Letiția este suma tuturor interacțiunilor, întâlnirilor și
mediilor în care s-a format – din fiecare spațiu respinge
sau adaugă ceva la propria-i personalitate, de multe
involuntar ori opus tendințelor inițiale. Spațiul social și
cel privat se întrepătrund într-un tablou complex, dar nu
complet, prin care, cu echivoc, protagonista parcurge noi
etape ale dezvoltării sale. Figurile cele mai pregnante la
care se raportează sunt cele masculine, toate fiind, într-o
măsură sau alta, fie o reflexie, fie un alter-ego al Letiției.
Povestea Letiției își găsește rădăcinile în timpuri vechi,
încă dinainte ca protagonista să existe. O istorie de familie zbuciumată își face simțită prezența: unchiul Ion,
Margareta (mama Letiției) și Biță conturează relația statică
a trei frați cu personalități antagonice și care trebuie să își
găsească un rost în viață, lipsiți fiind de ocrotirea părinților.
Ion, cel mai mare dintre frați, își asumă responsabilitatea
unui părinte, reușind să se ocupe atât de educația și
de îngrijirea fraților mai mici, cât și de propria evoluție.
Societatea zdruncinată de atunci afectează însă traiul
liniștit al fraților, scena politică inserându-și vertebrele în
viața privată. Soțul Margaretei și tatăl Letiției, susținător
al mișcării legionare, este trimis la închisoare pentru mai
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mulți ani, membrii familiei devenind astfel victimele colaterale ale regimului proaspăt instaurat. Viața Margaretei
este umbrită de pata adusă soțului, în timp ce Ion își
pierde funcția de director de școală. Printre toate aceste
probleme, Letiția își croiește adolescența protejată de
scutul unei curiozități inocente, de prezența unor întrebări
neterminate și a unor răspunsuri mereu lacunare.
În ochii admirativi, dar critici ai Letiției, unchiul Ion
preia atributele paterne. Rezervată și fascinantă, imaginea
unchiului atârnă tot mai mult sub semnul nereușitei și al
potențialului risipit, al expectativului pierdut:
Aștepta întoarcerea fiecărei ore în tiparul știut și se bucura de obișnuințele pe care și le regăsea, clipă de clipă.
Printre oameni și întâmplări, se strecura cu un zâmbet
mulțumit de puțin, dar niciodată, m-am întrebat, nu ceruse
mai mult decât asta? Unchiul Ion se mulțumește cu cât
primește, nu urăște și nici nu iubește aprig, însă își revarsă
toate interioritățile nerostite în lucrările sale meticuloase la
care muncește lipsit de dorința publicării. Deși consternată
de atitudinea sa delăsătoare, Letiția rămâne marcată de
prezența unchiului în viața sa: coborâtul ritmic al treptelor,
ritualurile zilnice, întrebările blânde ori replicile fixe, toate
se întipăresc adânc în subconștientul protagonistei și
rămân acolo mult după moartea acestuia, revenindu-i în
gând în clipe neașteptate.
Un alt personaj definitoriu în evoluția Letiției este Petru
Arcan, imaginea Letiției în oglindă și idealul la care ea, conștientizând sau nu, a aspirat dintotdeauna. Letiția merge la
Petru Arcan, profesor la Universitate, editor și fost elev al
unchiului, în speranța că va reuși să publice manuscrisele
lui Ion. Fascinată fie de gesturile și de atitudinea sa, fie de
prototipul unei lumi după care tânjea în tăcere, Letiția intră
într-un joc pe care îl presimțise, parcă, încă de la început.
Dezvoltându-și convingeri, pășind tot mai alert pe drumul
ales, ascunzându-și prudența prin inocența din ochi și
ținând mereu în minte eșecul unchiului ori dizolvându-l,
protagonista se avântă, plină de contradicții, în ceea ce
crede că este iubirea. Ea devine, de fapt, o reflexie a eului
în celălalt. Spre deosebire de colegele de cămin, care își
etalau cuceririle ori care doreau o relație stabilă, dovedită
a fi, de cele mai multe ori, precară și lipsită de verticalitate, încă din primii ani ai facultății, Letiției îi este străin
amorul. Nici Mihai, obsesia adolescenței ei cuminți, nici

Barbu nu au reușit să trezească în Letiția ce a trezit Petru
Arcan. În cel din urmă, protagonista vede un eu ascuns la
fel de contrariat și de nesigur ca dânsa care, asemenea
ei, a încercat să pătrundă într-o lume străină, imitându-i
gesturile nesemnificative, posturile, visurile și atitudinile,
pășind stângaci și de multe ori temător. Omul din fața ei,
ajuns la finalul unui proces al devenirii autoimpus, cu gesturi galante, mâini îngrijite și voce sigură reprezintă doar
o față a celui care, pe vremuri, era strigat la catalog Arcan
Petre. Cum el s-ar fi legat de fosta sa soție ca de o frânghie
care stabilește contactul fragil cu lumea în care intrase, așa
și Letiția rămâne legată de el într-o dragoste lipsită de
dăruire ori de implicare egală, dar care menține vie lumina
unui drum de eliberare din constrângerile inițiale.

Dacă ar trebui să rezum în câteva cuvinte
cartea Gabrielei Adameșteanu, aș spune că este
un roman despre oameni și locuri. Oamenii, nu
foarte numeroși, și locurile, mereu aceleași, se
determină reciproc și conturează tabloul unei
lumi definitorii pentru anii ’60, filtrate prin ochii
Letiției. Dintre locuri, două au un impact puternic:
odaia în care protagonista a crescut și căminul.
Ambele spații închise contribuie la dorința de emancipare și de eliberare din locurile prea strâmte ori din
terenurile nesigure. Până să plece la Universitate, Letiția a
trăit în aceeași cameră împreună cu mama și cu unchiul ei,
în casa unui proprietar care dorea să îi vadă afară din reședința sa cât mai repede. Spațiul în care Letiția și-a petrecut
adolescența a dezvoltat în interiorul ei o profundă nevoie
de intimitate și de singurătate, lucru pe care nu îl va obține
nici în perioada facultății. Camera de cămin, sufocantă și
inconfortabilă la început, se transformă într-un mediu
cenușiu, într-o nouă odaie, loc pe care nu îl îmbrățișezi,
dar pe care ești nevoit să îl accepți: Ceasurile multe petrecute împreună fărâmițau de altminteri în glume și bârfe
neliniștile fiecăreia.
În panoul de lemn scorojit din colț spânzurau afișe,
dezlipite de apă. Mecanic, am întors capul, cu o veche
curiozitate, care s-a oprit imediat. Erau filme vechi, pe care
le văzusem de-o lună. În câteva luni, orașul se micșorase
și-l priveam c-un ochi halucinant. (...) Ce ciudat, m-am

31
mirat, că locurile astea, amândouă, există în același timp
și-s de-ajuns două ore de mers ca să intri de-aici acolo.
În Drumul egal al fiecărei zile nu se stabilește doar o
relație între locuri și oameni, ci se instalează și un dialog
între timpuri ori între spații opuse. Orașul de provincie,
rămas același, capătă noi valențe în ochii Letiției odată cu
mutarea sa în București. Privite ca două dimensiuni antagonice, spațiul copilăriei și cel al maturității contribuie
însă la dezvoltarea ei în aceeași măsură. Protagonista se
află la punctul intermitent, niciodată deplin găsit, dintre
cele două lumi: ea duce cu sine în București reminiscențele
unui spațiu închis, aducând acasă aerul citadin al capitalei,
loc în care oameni mari și mici se avântă în țeluri mărețe.
Aerul acelor vremuri este profund resimțit în fiecare descriere, cu atât mai mult cu cât naratorul, mai mult subiectiv decât omniscient, este un observator atent al celor mai
mici detalii.

Fără a încerca să înfățișeze direct societatea
ori atmosfera resimțită în acei ani, Gabriela
Adameșteanu aduce în fața cititorului aspecte
pătrunzătoare ale vieții în cele mai subtile
moduri: prin atitudinea personajelor, prin
peisajele conturate din câteva linii de forță ori
prin modul în care inserează, aproape insesizabil,
fărâme din implicarea atât de brutală, și totuși
subtil mascată, a politicului în viața privată,
socială ori culturală.
Drumul egal al fiecărei zile este un roman care se
brodează pe sine, o poveste concentrică în care toate
drumurile duc către Letiția și pornesc tot de la ea. Între
interior și exterior, între libertate și represiune, între aici și
acolo, între noi și ceilalți, Letiția a devenit eroina pe care
o căutam în toate cărțile pe care le citeam, dar pe care nu
o găseam niciodată. Marcată de o sensibilitate aparte și
de un mod personal de a interpreta lumea după propriile
sensuri, cu vulnerabilități, curiozitate și neliniști adolescentine, Letiția este omul lipsit de trăsături la superlativ, diferit
de lume prin fiecare respirație a sa, este, poate, omul real
sau adevărat, deși și aceste noțiuni implică un grad de
imperfecțiune umană mult prea romanescă.

Dragoș Pătrașcu
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Umbra pierdută
(DOAR) GÂNDURI PE MARGINEA UNUI VIS

de
CARMEN
FIRAN

La început nu știam exact la ce să mă aștept în ceea ce privește psihologia și modul de a se raporta al
personajelor la viața și relațiile pe care le au cu ceilalți. Aveam doar o idee vagă asupra migrațiilor
contemporane, pentru că acestea nu mă vizează direct (încă) și nu conștientizam pe deplin modul în care un
regim totalitar poate afecta generații întregi.

Alina Viţel

T

răim vremuri în care neașezarea și cenușiul vieții în
statul din care provenim potențează succesul imposturii și tindem să jonglăm cu trecutul și cu viețile
celor din jur după bunul nostru plac. Acum, într-un stat
netotalitar, la aproape 30 de ani de la revoluție.
Romanul lui Carmen Firan m-a determinat să analizez cu
mai multă atenție felul de a fi al oamenilor și m-a motivat
să (îmi) pun întrebările altfel decât o făceam înainte. De
ce plecăm? Fugim oare de ceva, de cineva, de noi înșine?
Dorul nu e cumva mai puternic decât orice împlinire pe
plan material? Merită să te stingi pentru o idee? Umbra
pierdută m-a obligat să accept faptul că a te muta și a te
adapta „pe bune” presupune smulgerea dinăuntrul tău a
spațiului din care provii.
Decalajul existent în interiorul raportului cum ne percepem noi/cum ne percep ceilalți demonstrează puterea pe
care o are permutarea, rocada rolurilor. Ceilalți, cei născuți
în afară, pot descrie România prin aproximativ aceleași
două cuvinte: Ceaușescu, Dracula. Dar dacă stăm să ne
gândim, oare modul în care noi o definim e cumva fundamental diferit, mai lipsit de subiectivitate? Schimbăm doar
cuvintele, atât. Subestimăm trăsăturile cu care am fost
înzestrați ca nație, mai ales pe aceea de regenerare. Nu
purtăm vreo molimă, nu suferim de ceva incurabil, ci doar
ne aflăm în stadiul de recuperare a memoriei, a adevărului
despre noi înșine – individual și ca popor.

Existență umbrită oare?
Umbra pierdută nu e doar Fred, cuplul Fred-Mimi,
inexorabilul Ceaușescu sau figura maternă care se ofilește
undeva departe. Nu, am înțeles că lumea toată e o umbră
care ne atrage cu frumusețea sa iluzorie propagată ostentativ tocmai pentru a ne îndepărta de adevăr. De această
dată, umbra nu mai depinde (neapărat) de coordonata
temporală, ci e mai degrabă un alter ego, de preferință
impermeabil la nivel etic.
Ultima carte semnată de Carmen Firan este una în care
regăsirea joacă un rol cheie. În care înstrăinarea apropie
și oceanul se transformă atât într-o punte, cât și într-o
barieră - mai degrabă mentală decât geografică. În care
ambiția est-europeanului primează, pentru că the american dream e singura lui scăpare sau, în orice caz, printre
puținele. Regimul-matrice care a acaparat țara noastră
prin intermediul unor permutări perfide e un catalizator al
genialității, facilitând apariția ei, nu și profunzimea. Aspect
care poate că nu a fost dedus încă de la început.
Axa cultural-psihologică București – Paris - New York
leagă trei ipostaze, trei modalități de poziționare în lume
și de raportare la aceasta. Capitalele enumerate sunt, pentru români, ca o fata morgana: tentante, acaparatoare și
prea (puțin) familiare. Asociate unor imagini livrești, unor
povești, unor aspirații. Nu au o realitate decât atunci când
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foto: Ioan Răducea

ești obligat să te confrunți cu realitatea lor. Protagoniștii
romanului sunt călători mai degrabă în ei înșiși, căutând
refugiul spiritual de care sunt deposedați de tenebrele
memoriei .

Istoria influențează ireversibil și mulțumiri
cenzurii pentru că există
Aportul istoriei este pregnant - ea mutilează, regenerează, iartă, dar niciodată nu uită. La fel procedează și
cei pe care îi ține la un moment dat captivi - arestați la
domiciliu - adică în propria lor țară sau oriunde altundeva.
Enclava e totodată un atu pentru pseudo personalități și
amplifică ecoul suferinței odată mediatizat. Fără cenzură,
unor scriitori mai puțin talentați le-ar fi fost aproape imposibil să fie publicați. Așadar, restricțiile nu sunt monocrome, ci plurisematice.

Revoluția din 89 nu e un fenomen izolat, dar a mocnit
preț de decenii în sufletele unora (cei oprimați de regimul
comunist) și acest fapt i-a conferit latura sângeroasă, morbidă, de ambele părți ale baricadei. E tulburător faptul că
mulți dintre noi încă uităm că absolut orice privește și
persoana noastră - nu avem privilegiul de a alege ce ne
afectează și ce nu. Edi e, din această perspectivă, într-o
anumită măsură, reprezentantul superficialului, care se
dezbracă de propria-i naționalitate și își însușește una mai
apretată, care dă bine atunci când o numești.
Cu toții aparținem, cumva, unei anumite țări, iar celor
care pendulează între mai multe le este cu atât mai greu

să decripteze termenul de acasă. Calitatea de emigrant e
împovărătoare și are o încărcătură psihică uneori copleșitoare, ba chiar fatidică. E dovada că o viață pusă până
deunăzi sub semnul unei rutine, a unei stricteți, a unei ordini (indiferent de natura acesteia) se abate involuntar de
la cursul firesc și urmează o traiectorie abruptă. Mi-am dat
seama că nu e vina mea sau numai a altora sau a țării faptul
că suntem nevoiți să alegem calea străinătății. Fenomenul
se datorează unui cumul de factori greu explicabili și ni se
prezintă cu veridicitatea durerea pe care o aduce.
Anita nu e doar o pictoriță excentrică a cărei glorie s-a
stins, ci mi se pare că desemnează România sau orice alt
loc sau entitate înrobită, deposedată de vitalitate și obligată să își facă singură rău, să se mutileze pentru a putea
supraviețui/impresiona mai departe.
Lagărul comunist a fost conceput cu o atât de mare
detașare umană, încât a avut (și încă mai are) gratii de
natură psihică, nu fizică. Pe cei străini de fenomen îi atinge
tangențial, dar pe prizonieri (pardon, cetățeni) îi străpunge
pur si simplu, nu oricum, ci zâmbindu-le.
Suntem captivi în timp, în istorie, între (cel puțin) două
regimuri contondente și contrare, iar calea de mijloc e de
negăsit. Ceea ce ne dorim se află ori înapoi ori nu s-a inventat încă. Atunci ce rost are să încercăm să ne zbatem, să
evadăm? Precum psihiatrul care își îndrepta atenția asupra
viselor lui Fred, putem, la rândul nostru, sorta prioritățile
în momentul în care analizăm lumea - pacientul nostru. Ea
veșnic recidivează, veșnic se opune tuturor și exact când
îi este cerută implicarea se retrage din alianța cu noi, ne
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trădează, ne aruncă în (peste) ocean fără vestă de salvare.
Țările cu regim comunist nu au fost depopulate, dar e
adevărat faptul că s-au făcut greu auzite, „ambasadorii”
plecați, cei care au supraviețuit, fiind prea puțini și nu îndeajuns de vizibili și de credibili. Chiar și așa, acest roman
demonstrează faptul că fuga și încercarea de a-ți relua viața din același punct (într-un alt punct geografic) aduc doar
o libertate aparentă, simpla tranzitare a tărâmului terorii și
lașității șlefuind vizibil ființa personajelor. Gratiile sunt în
noi, în inerțiile pe care lumea pe care ai ales să o părăsești
le-a împlântat adânc, în cunoscutul devenit acum definitiv
pierdut. Și dacă nu te poți reinventa, rămâi tu fără a mai
fi tu însuți.
Unde cenzura, propaganda și promovarea falselor principii coabitează nu mai e nevoie de niciun cataclism pentru instaurarea terorii. Și totuși, acesta își face apariția și ia
forma cutremurului din 77. De aici nu trebuie trasă concluzia că moartea e dulce sau ispititoare, ci să înțelegem
că normalitatea a început să fie acaparată de anormal și e
o realitate căreia nu ne putem opune (în totalitate). Dana
simbolizează, prin dispariția sa și contopirea cu dărâmăturile tocmai acele senzații și realități irecuperabile, care
împânzeau viața de dinainte și au fost smulse în grabă și
înlocuite cu rebuturi livrate sub titlul de valori inestimabile.

Tentație – tentant - atentat moral
Comunismul e un dreamcatcher pentru cei care îl
slujesc, o iluzie fisurată în punctele de rezistență, dar pe
care aceia o percep nu doar intactă, ci de-a dreptul indestructibilă, un fals substitut al fericirii. În cazul celor pe care
îi ține captivi, reușește să motiveze faptul că se recurge
la dopajul cu ceea ce poate într-un stat totalitar (total)
absurd, dintr-o încercare în genere eșuată de a suplini
nevoia de libertate, să te facă să uiți că te simți (ești) închis
și persecutat la tine acasă.
foto: Ioan Răducea

America e un nod (în gât) care stimulează frica organică
și pe care, tocmai datorită farmecului ei înșelător, îl confundăm cu o fundă delicată, făcută numai și numai pentru
noi. Este incontestabil o țară extraordinară, o superputere
cu o economie înfloritoare și cu o diversitate culturală impresionante, dar asta nu înseamnă că ne îndeamnă/obligă
să îi preluăm stilul de viață. Îmbogățirea peste noapte e o
ofertă hipnotică, care se dovedește adeseori mai mult un
contract semnat în grabă, ale cărui clauze nu au fost sub
nicio formă înțelese. Dacă îți însușești notorietatea prin
intermediul unui leasing, atunci moralitatea și vechiul tu
vor fi rata achitată nu lună de lună, ci minut după minut.
Nodurile pot fi dezlegate, America, cu toate substraturile sale, poate fi înțeleasă, dar drumul cel mai scurt încă
rămâne pentru noi nu doar o ispită, ci, cu predilecție, calea
urmată orbește. Un flagrant cu consecințe perceptibile, în
genere, doar pe termen lung.

El nu e scaunul pliabil al celorlalți
Fred e un melancolic incurabil pe care nu îl compătimesc
sub nicio formă, ci îl apreciez. E mai mult decât un individ
decadent, pentru că, în ciuda eșecului literar, reușește să
triumfe ca om. E dovada că nu trebuie niciodată să ne
lăsăm subjugați de impresia că nu ne-am atins idealurile și
că e prea târziu să mai atingem miza.
Din pagină în pagină, din an în an, pare că importanța
i se diminuează. Că lumea pur și simplu s-a debarasat de
el - tocmai pentru că puțini sunt cei capabili să îi aprecieze și să îi înțeleagă cuvintele. E bărbatul care a decăzut
din poziția lui tradițională, care se află în umbra soției și
pe care pare că nimic nu îl mai poate salva. Dar mai are
un as în mânecă: abandonarea existenței. Ar fi putut cu
ușurință poza în victimă, dar demnitatea îi este dovedită
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de faptul că nu se dezice de ceea ce îl caracterizează și nu
abandonează cultura-pasiune pe care o slujește și o adoră.
În ciuda impasului. În ciuda eșecului. În ciuda a tot. Sau
datorită (tocmai) lor.
Umbra pierdută m-a scutit de o vizită la planetariu,
amintindu-mi că strălucirea stelelor este proporțională cu
spectacolul vizual pe care îl aduce pieirea lor. Mimi a avut
parte de o reușită neașteptată, s-a reinventat, s-a adaptat.
Există însă un episod care îi demonstrează slăbiciunea și
simțul ridicolului slab dezvoltat. Imaginea despre sine care
a înlocuit sinele. Este momentul controlului financiar. Ce
mai prețuim oare acum? Sinceritatea, mărinimia, aspectul? Pe aproape - prețul. Mimi posedă o adaptabilitate
remarcabilă și a învățat să privească înainte. Ea profită
la maximum de oportunitățile țării de adopție, simte că
are lumea la picioare (uneori chiar sub picioare), dar la
un moment dat, balerinii și tocurile subțiri par a nu mai
avea nimic în comun. Pe scara umanului, nu a societății,
Fred e cel realizat, nicidecum Mimi. Dar grila este diferită
și succesul cuantificabil. În America poate cu atât mai mult.
Fred nu poate și nu vrea să se plieze cerințelor societății,
fiind apărătorul celor care nu își lasă esența vandalizată.
Lumea în care ajunge să trăiască îi devine (și mai) străină cu fiecare an care trece, cu fiecare succes al soției, cu
fiecare cuvânt care nu se (mai) lasă definit ca fiind al său.
Această alegere îl transformă într-un adevărat martir. Se
opune manipulării ideologice, ceea ce declanșează mutații
substanțiale la nivelul ființei sale. Izolarea socială distruge.
Primordialitatea banului pune în umbră elitele. Lumea e
cu susul în jos si se pare că ne dorim să o descentrăm
din ce în ce mai mult. Fred nu e unul singur. Nu e fictiv.
Fenomenul este cât se poate de real. Fred stă lângă mine.
Fred e aici sau în America. Fred poate fi oriunde.

Eu am ajuns la concluzia că
În orice colț al lumii există și eșecul, și depresia, și
moartea. Nu ne putem ascunde de ele, ci doar să le
acceptăm, iar scrisul este o metodă cât se poate de viabilă
de a protesta împotriva nedreptății, a discrepanțelor sociale
și a manipulării. Poate fi folosit drept lupă cu următoarea
specializare: criticarea oportunismului și a patetismului
succesului contemporan. Oricât de atrăgătoare ar părea
gloria pe care ți-o oferă conducerea unui bussines de
succes, întâlnirea cu o carte bună continuă să întreacă
detașat iluziile pe care le livrează saloanele de frumusețe.
Umbra pierdută a reprezentat ocazia de a accepta și de
a fora în profunzimile realităților de acum, de a mă obișnui
cu mimica adversarului care îmi va modela viitorul. Avem
parcursul pus sub semnul alegerii și suntem capabili oricând să o luăm de la capăt, dacă ne lăsăm ghidați. Dacă
ridicăm ancora și căutăm extrem de necesara entitate care
poate să ne traducă din limba trecutului în cea a prezentului. Nu există niciun motiv plauzibil să ne lăsăm umbriți
de concepțiile celorlalți sau de rezonanța reușitelor lor.
Fiecare excelăm în felul nostru și încercarea de a cuantifica
e pur și simplu absurdă - lecție pe care încă îmi e greu să
o asimilez.
Toate personajele sunt voci care ne reprezintă grijile și
slăbiciunea cu care singuri ne etichetăm originile; martori
și victime/ (și) factori declanșatori ai exodului care nu mai
uimește, ci doar adâncește contradicțiile sociale.
După întoarcerea ultimei file a romanului lui Carmen
Firan, mi-am dam seama că singura plăcere care ne-a
rămas este privitul porumbeilor. Adio pipă, adio faimă,
adio lansări de carte. Bun-venit monotonie, bun-venit
resemnare! Dar oare așa (trebuie) să fie?
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Vocea

O VOCE CLAMÂND (ÎN) SINGURĂTATE
de
DOMNICA
DRUMEA

Lipsite de orice inflexiune extravagantă sau de orice altă provocare decât cea a sincerității, timbrul și Vocea
Domnicăi Drumea sunt anesteziante. Cu răbdarea și meticulozitatea unui chirurg, este disecată întreaga viață,
se scotocește printre dedesubturi, se caută, se interoghează și se desface totul în bucăți, în multe bucăți
(poate câteva sute), iar mai apoi, cu aceeași răbdare, ele sunt potrivite ca piesele unui puzzle și construiesc o
lume diferită, poate enervant de diferită pentru un cititor sceptic.

Elena Ghilan

Î

nsă lumea care se creionează sub atenția desăvârșită a
Domnicăi nu este incitantă doar pentru faptul că există,
ci pentru că expune contraste. Vocea este permanent
aceeași, incizând tonuri grave, care rămân perfect egale
în rigoare până la ultimul poem, însă niciodată starea nu
este aceeași. „Personajul”- stare al acestor versuri pare a
fi ura; ea invadează încet, apoi se multiplică, generând
alte stări sau atitudini: frică, dezgust, înstrăinare, o anumită
fascinație și, în final, creează impresia unui sine revoltat.
Lumea care se vrea a fi născută, transpusă prin voce, e una
a stărilor exprimate prin contraste.
Primul cuvânt care te întâmpină și reverberează adânc
în tine e ura ((ura mă invadează încet/ ca o cameră plină
de apă). Ea devine element declanșator, te înțepenește,
o iei la trântă, modelează și provoacă o voce puternică,
gravă, care strigă fără niciun fel de ezitare ce o supără, ce
o frământă. Ceea ce este uimitor la scriitura Domnicăi e că
dă impresia că avem de-a face cu un pacient care își este
sieși propriul taumaturg - care depistează problema, însă
nu înghite direct pastila și așteaptă cuminte efectul; e un
pacient pentru care medicamentul nu vindecă și nici măcar nu ameliorează suferința, ci doar îl face să creeze lumi

și să își ascundă starea temporar în ele. De acea, înainte să
îi citim poemele, trebuie să ne ascuțim imunitatea pentru
a face față esenței concentrate.
Vocea articulează poeme scurte, puternic esențializate
(aș spune poezie în stare pură) ale unui eu indignat care
se simte condamnat pentru că trebuie să se întâlnească
în fiecare zi cu aceleași obiceiuri personale, cu rutina
punctiformă și să înfrunte aceeași lume epuizată în final
de plictis condamnată să imit mecanismele apropierii/ să
aștepți iarnă/ ca pe un anestezic sau programată să bifez
doar răspunsurile greșite.

Deși pare că ne confruntăm cu un sine care își
blamează mai mereu monotonia apăsătoare a
vieții, poeziile mustesc de imagini dinamice.
Motricitatea interioară și exterioară schițată în poeme e
una a simțurilor și generează deopotrivă anumite senzații
refulatoare: lumina cade oblic/ mă decupează // ies din
casă/ cu un cuțit înfipt în piept/ un cer solar cade peste
mine. Ipostazele sub care se drapează ființa se construiesc pe baza opozițiilor: alb vs negru, lumină vs întuneric.
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Fiecare simțire este înșurubată în diferite cadre care se
derulează fugar, însă apăsătoare și bulversante. Sufletul
bolnav, presat de o realitate epuizantă, caută lumina, acea
oază tămăduitoare, dar această căutare se împotmolește
în demonii interiori, în mâzga lumii: sunt perversă și coruptă, imaginea mea perfectă/ e cea reflectată/ într-o apă
murdară. A nu găsi lumina nu presupune doar a adopta
alte obiceiuri, a cădea într-o extremă, ci chiar a-ți deveni
propriul dușman pentru ca, în final, legătura cu lumea să
fie decuplată total: sunt propriul dușman/ construiesc strategii subtile/ de autodistrugere, // evit orice obstacol uman.
Alături de lumină, moartea este privită, de asemenea, ca o
scăpare eficientă din această lume care constrânge: vreau
doar un soare roz/ care să-mi deschidă ochii // sunt un
muribund dragostea mea/ apasă mi pernă peste față.
Un alt sentiment pregnant este frica - puternic expulzată în ultimul poem. El surprinde un punct culminant
al acestei experiențe de a fi și de a participa la plictisul
general ce evoluează cu fiecare zi și nicidecum nu retrogradează. Disperarea ființei trădează teamă, deși moartea
este privită cu un soi de asumare, ca un moment salvator
pentru clipa nefericită; în încleștarea permanentă se resimte o frică firească: singură frică/ e frică de a nu ști ce să faci/
când plămânii ți se golesc/ de aer.

Agățată de marginea unei prăpastii, ființa
caută un element de care să se agațe, însă
conștientizează repetitiv că e singură. Acele
mâini salvatoare nu sunt și, dacă au fost cândva,
nu au avut în niciun fel, sub nicio formă, puterea
de a ocroti.
Vocea își strigă mereu singurătatea: am fost o fată
singură/ sunt o femeie singură. Pentru că nu există nicio
altă prezență în apropierea morții, ființa se îndreaptă către
sine, însă, într-un ultim gest, se simte și mai constrânsă,
căci nu doar că nu găsește nimic, dar își depistează mereu
alte lipsuri: îmi caut disperată mâinile/ prin subteranele
sufocate de oameni/ îmi caut disperată mâinile.
Poemele Domnicăi nu ne propun doar o voce a unei
ființe ce se simte claustrofobă în propriul trup sau pentru
care împrejurul îngreunează în orice moment existența, ci
disecă lumea exterioară raportând-o la interioritatea convulsionată. În spatele fiecărui cuvânt sau vers este așezată
o anumită încărcătură generatoare de neliniște, de aceea
lumea distorsionată pe care Domnica Drumea o schițează
nu conține neapărat o intenție de catharsis, ci o radiografie în detaliu a unei experiențe marcante împreună cu
toate valențele și extensiile sale.
Maximilian Lupu, the haunter of the dark

Î N T Â L N I R I

BUNĂ SEARA /
SUFLAŢI LUMÂNAREA
despre aprinderea și prinderea acaparante ale poeziei
Anul acesta, pentru a doua oară, Poezia e la Bistrița a luat chipul spectacular al unei
sindrofii literare, umane, al unei întovărășiri care se poate petrece numai între cei pentru
care prietenia se subînțelege, ca un vers nescris și nerostit și care sălășluiește cu mult timp
înainte și după ce mintea sau împrejurarea l-a născut. Îmi închid ochii ușor, pentru că
din prima zi a festivalului am 17 ani și nu mi-aș fi putut încadra mai liber, mai onest, mai
descătușat de ceea ce vreau să uit, de ceea ce mă înconjoară și nu e al meu, vârsta aceasta
pe care mă străduiesc să o înțeleg. Vârsta cu care nu știu ce aș putea să fac fără poezie.
Ioana Tătărușanu

B

rațele spirituale (Ion Mureșan) ale tuturor celor de aici s-au răsfirat
acaparant și nu și-au mai dat drumul pentru cele câteva zile, sinagoga
a expirat printre clape ca într-o odihnă construită din cuvinte blânde
și mai puțin blânde, conciliatorii și răzvrătite, nemulțumite sau cuminți, iar
mirarea anului trecut cum că se poate și așa, cum că închistarea și limitele
textuale ale tiparului își pot afla deschideri a migrat progresiv către marea
fericire a întâlnirii cu cei pe care îi cunoșteam doar prin litera lor. Scriu numai
cu câte o literă pe zi (Ioan S. Pop). Și dinspre ea către mine a crescut o boltă,
s-au iscat și prăpăstii, dar pe acelea le-am populat cu aer și aerul l-am silabisit, ochii ni s-au descotorosit de sacouri, deși uneori le stătea bine și așa
și au îmbrăcat simplitatea liniștită a tricourilor poezia e la Bistrița și atunci
când ne-a fost cald sau când ne-a fost frig ne-am întors privirile unii spre
alții și-am încercat să înțelegem ce ni se întâmplă (vocea ta caldă și vocea
ta rece). Pentru noi, cei care abia am prins de picior (și doar unii) 18 ani, la
Bistrița totul e colosal, intimidant (pe alocuri) de prietenos și m-am simțit
ba copilul din mămăligă, ba flămândă de apropierea care deja nu-mi mai
părea ireală dintre mine și perspectiva lunguiață, dar zâmbitoare a mesei.
să fim cu toții politically correct
nu e nimic mai frumos decât să fii un concept
capabil să scoată corpuri din hipotermie (Ana Dragu)

foto: Andrei Rusu
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Conversațiile cu Marin Mălaicu-Hondrari mi-au înlocuit
ferm frustrările citadine pe care le creșteam în mine de
ceva vreme. Spiritul adolescentin pe care îl mai întrezărisem al Anastasiei Gavrilovici și jovialitatea inteligentă a
lui Claudiu Komartin, alături de disponibilitatea blândă și
caldă a Ioanei Nicolaie și a lui Mircea Cărtărescu către care
aveam senzația că drumul e cartografic și aproape imposibil de imaginat chiar sub clepsidra unei ipoteze, toate
acestea dimpreună cu prânzul alături de Tara Skurtu, căreia îi mulțumesc și care m-a înverșunat profund în privința
lucrurilor în care cred și către care năzuiesc au condus
către ceea ce numisem la începutul acestei mărturisiri sindrofie. Literară, desigur. Noaptea, pe străzile întortocheate,
odios de curate și lâncezi în amorțeala lor bistritz-eană,
m-a șocat liniștea. Tăcere nu a fost vreodată, dar nici nu
a fost alungată, ci pe urmele ei șterse înainte de a ființa
au căzut stelar Dan Coman, Marin Mălaicu-Hondrari,
Ana Dragu, Alina Pop, Gavril Țărmure și atâția alții care
au rămas sau au trecut prin întortocheatul și mai marele
pătimaș al poeziei, Bistritz-ul.
bună seara
suflați lumânarea
(…)
Pagina cinșpe, alt om pe alt vers

Fiecare surplus e autentic, la un moment dat apartenența devine la rându-i un exces, cum se întâmpla în sinagogă
sau la Colibița, unde îmi lăsam capul pe spate și într-o
parte vedeam un tavan verde închis și semi-zgrepțănat,
iar în partea cealaltă soarele care îmi intra în ochi și strivea
țigări și pofta de lectură, stârnind-o pe cea de tocăniță, de
vorbă și de preumblare. Ceva mai jos, lacul. M-am gândit

atunci că mi-ar plăcea să scriu într-un loc ca acela, să locuiesc pentru o vară, singură și departe de lucrurile care nu
seamănă cu aerul de Bistritz. Până atunci însă, ochii mi-au
rămas larg deschiși, uneori contactele vizuale mă dezechilibrau, mă destabilizau, chiar dacă ele străpungeau aerul
până la mine fericite, întregi și sub forma arcuită plastic a
zâmbetelor îndreptate către eter, căci poezia e de multe
ori mai mult decât poezie, eter. Orele nedormite dispăreau
odată cu micul dejun. Mă poziționam strategic la cafea și
îl studiam pe Mircea Cărtărescu; îi analizam gesturile ca
și cum aș fi întors paginile unei cărți, ca și cum, uneori,
nu ar mai fi fost om și în locul lui s-ar fi deplasat un praf
stelar semiopac, cum sunt literele și cuvintele. Steluțe în
genele ei.
Noaptea dansam pe balcon și ne opream atât cât să
ne conștientizăm neadecvarea, s-o luăm de la capăt, să
bâjbâim după un nonstop, după un volum de poezii pe
care știam sigur că îl aveam pe undeva prin valiză, să analizăm câte un individ presărat pe marginea șoselei la orele
acelea astronomice. Atunci ne simțeam pe lumea asta
de parcă doar noi și, înconjurându-ne de partea cealaltă,
poeții am mai fi fost treji și am mai fi trăit de fapt în locul
acesta care dintr-o dată e blând, spațios, cu aer rarefiat,
suficient și neînecăcios, cu pete de căldură și ochi umezi
și luminoși de adevăruri deopotrivă dureroase și provocatoare de plăcere.
Șterge ritmul acela
cu acesta
din căști
și deci la bază,
chiar lângă mine
care sunt o virgulă,
o incluziune (Vlad Moldovan)

Aciditatea aproape viscerală a speranței, a râvnei și a
idealului și-a construit aici un făgaș primitor, chiar dacă
clar-obscur încă. Și aici, în lumina aceea livrescă, dar umană
și aburind a trăire autentică, ne-fățarnică, netrunchiată,
m-am luat de mâini și m-am condus către gândul că, dintre
toate împrejurările tinereții de până acum, aici îmi e cel
mai bine. Poezia e tânără și e bătrână ca mine, pe umerii
ei pletele curg râu, vorba celor de la Phoenix, evanescența
lor are imponderabilitatea unui vers, se răscolește și se dă
de-a dura dinspre ea înspre noi și nu știu ce-am putea face
mai frumos, mai asumat, mai binevoitor decât să o primim
alături de noi. Căderea e întotdeauna mai lină, cafeaua își
face efectul mai repede, timpul se comprimă, pleoapele
se înclină și ochii mijesc, iar la sfârșitul festivalului poezia
e parcă și mai vie ca în timpul anului. Are miros, piele, degete, chiar dacă în mine încă își caută coerența. Din virgulă
devine frază și din frază mai știu eu ce. Șterge ritmul acesta
și înlocuiește-l, ca și cum ai pune cap la cap niște vertebre,
cât pocnești din degete și șuieră un tren, cu inimă și cuvinte.
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DESPRE PRIETENIE
ȘI OAMENII EI

săptămâna alecart, 4-9 iunie ”18

Ioana Tătărușanu

P

erioada 4-9 iunie a anului școlar trecut, pe care l-am
putea depozita deja în anuarele amintirii noastre, a
găzduit Săptămâna ALECART, 5 zile pe care le-am
populat pe rând cu poezie, teatru, prietenie, muzică și leam păstrat pe toate între coperțile numărului 20 al revistei.
Deceniul de ALECART ne-a adus mai aproape unii de alții,
într-o proximitate a evocării, a continuității și a bucuriei
de a ști că împărțim împreună una dintre cele mai mari
fericiri ale lumii, literatura. Radu Vancu rezumă acest gând,
amintind că Prietenia e ceea ce anesteziază spaima - și face
lumea demnă să fie trăită. În pofida a tot ce e ea.

Pe 4 iunie a avut loc, la Suceava, lansarea numărului 20
din ALECART, însoțită de o conferință pe tema literatură
și prietenie în adolescență și de un spectacol de poezie
Cosmic al trupei Fabulinus, regizor Cosmin Panaite, realizat
integral din textele poetice apărute în numerele anterioare
ale revistei. Planetariul din Suceava a găzduit, atunci, un
spectacol al permanentizării, revitalizării și o mărturie a
ciclicității versului, a sensului său planetar care lua forma
ba a trupurilor actrițelor drepte, în poziție militărească,
ba a vocilor lor prelungi și năucitoare, învăluitoare până
la hipnoză, seducătoare precum poezia. Expresivitatea
celor trei tinere actrițe, Luminița Andruh, Felicia Malai și
Polya Zubati m-a reintegrat într-un spațiu pe care aveam
vag senzația că îl locuiesc, ca cetățean și sporadic făuritor,

până am înțeles că privirea și cuvintele oportune sunt,
de multe ori, suficiente. Întunericul a contopit poezia cu
lumina și cu gândul, astfel că dialogul viu dintre redactorii
ALECART a fost prilej nu doar al sincerității și al poveștilor,
dar și al revelației unei solidarități livrești care mi-a fost
vagă și subînțeleasă până când a îmbrățișat amplitudinea
unei copleșiri blânde, umane, reintegrate și firești, pentru
că, oriunde aș fi întors privirea, sentimentul era acela al
reîntâlnirii.
Prietenia a curs în continuare, în făgașul ei, astfel
încât Colegiul Național a găzduit pe 5 iunie întâlnirea
cu Anastasia Gavrilovici și poezia sa, făcându-ne să ne
reîntâlnim cu experimentalismul ei tineresc, proaspăt, cu
versul ei caustic și cu prezența adolescentină și literată
deopotrivă a fostului redactor-șef adjunct al ALECART.
Alături de (atunci) viitorul ambasador al Marii Britanii
în România (în prezent ambasador al Regatului Unit),
Andrew Noble, ne-am amintit valoarea tăcerii dimpreună
cu importanța valențelor discursive, a cuvântului alături
de lipsa sa. Apreciez foarte mult abilitatea oamenilor de
a vorbi, dar ceea ce apreciez și mai mult este abilitatea
lor de a tăcea și de a asculta – Andrew Noble. Împreună
cu versul care stabilizează și încrustează imagini în timp
ce cartografiază sentimente, prezența diplomației lângă
noi mi-a părut cu atât mai grăitoare, cu cât regenera
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un anumit echilibru, întotdeauna sprințar, între rațional
și boem, între extremele care nu se resping și devin,
bucuroase de întâlnirea lor, complementare. Nici istoria și
abundența sa în existența noastră corolară nu și-a făcut
simțită lipsa, astfel că pe 6 iunie, în biblioteca Colegiului
Național, Alexandra Masgras, fost redactor-șef ALECART,
acum licențiată a Facultății de Istoria Artei din Glasgow,
a susținut conferința Construirea Regatului României.
Identitatea națională și arhitectura românească, 18811914. Accesibilitatea istoriei a pătruns până la mine prin
solidul suport afectiv pe care l-am resimțit ca parcurgând
aerul dintre mine și Alexandra, găsindu-mă alături de ea o
verigă a aceleiași identități ALECART.
Și pentru că limita poeziei nu e niciodată în mâinile
omului, pe 8 iunie ne-am întâlnit cu Domnica Drumea
și Marin Mălaicu-Hondrari, pretextele dezbaterii fiind
volumul de poeme Vocea, respectiv, romanele Războiul
mondial al fumătorilor, Apropierea și Lunetistul. Seduși
de tabloul dramaturgic al recitalului elevilor îndrumați de
profesorul Nucu Ionescu, de la Colegiul de Artă „Octav
Băncilă”, am parcurs povestea unui spațiu cald, dinspre
care tăcerea, singurătatea și scrisul ca impuls și necesitate
au erupt și s-au revărsat ca o pâclă calmă și binevoitoare.
Demistificarea realității și-a pliat contururile odată cu
replica sintetizatoare a lui Marin Mălaicu-Hondrari. Nu
cred în realitate. Tot ceea ce credem noi despre realitate, în
momentul în care o deschidem sau o închidem prin cuvinte,
dispare. De cealaltă parte, onestitatea fragilă, feminină,
debordantă a Domnicăi Drumea a clipit într-o reverie
contemplativă care s-a întâlnit bucuroasă cu cititorii de
poezie. Pentru mine poezia este ceva foarte personal și o
muncă foarte grea, care a devenit necesitate (…). Este ceva
dureros, care ține strict de singurătate și mă simt ipocrită
pentru faptul că public. În afara scrisului, discuția a migrat
înapoi către mrejele de neevitat ale vieții, viciu și plăcere,
prietenie și convulsiile ei, atunci când ea înseamnă cuvânt
și mai ales atunci când înseamnă tăcere.
Săptămâna ALECART s-a încheiat printr-o ridicare,
și nu printr-o cădere de cortină, pentru că în cafeneaua
Meru ne-am întâlnit cu patru dintre actorii producției
cinematografice Un pas în urma serafimilor, precum și
cu regizorul Daniel Sandu. Senzația mi-a fost, de această
dată, de destrămare prolifică a granițelor de dincoace și
dincolo de sticlă, a strânsei solidarități dintre cineaști și nu
numai, pentru că imaginea și resorturile ei sunt doar un alt
fel de a numi poezia. Am discutat astfel despre empatie
și trădare, despre credință și obstacolele pe care tăria
umană le dezbină, le trunchiază sau le restrânge. Actoria și
farmecul ei a reprezentat făgașul de uniune a curiozităților
noastre cu disponibilitatea către dialog a celor din fața
noastră. Despre a fi pus față în față cu tine într-un mod

convențional. Cât de mult îți oferă scena, câte emoții îți
răpește constrângerea unei camere de filmat și cum ajungi
apoi să te raportezi la rolul în sine? (…) Vorbeau, de fapt,
și despre noi înșine, despre relația noastră cu autoritatea,
despre lașitățile și dorințele noastre. (Mălina Turtureanu, în
cronica evenimentului).
Săptămâna ALECART se subordonează Cuvântului,
cel care ne-a născut povestea, o urmează și o călăuzește.
Prietenia, la fel ca singurătatea, la fel ca neputința și beatitudinea salvatoare către care ne îndreptăm cu speranță,
își are sorgintea în cristalizările misterioase și apoteotice
ale scrisului. Ne amintim de aceste comuniuni cu privirea
către imponderabilul fericit al viitorului pe care nu-l putem
cuprinde în pumni, levităm extraterestru și extra-terestru,
gând în gând cu visurile noastre, cele care ne țin mereu cel
mai aproape de noi înșine.
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SĂ NE REINVENTĂM COPILĂRIA
alecart junior
Cu toate că am terminat abia un an de liceu, trăiesc cu senzația că între orele de
limba română de acum și cele din gimnaziu a trecut o eternitate.

Raisa Manolescu

A

sta se datorează faptului că, de fiecare dată când
îmi amintesc de acele ore din gimnaziu, nu mă pot
gândi decât la argumentările pe care le-am învățat
pe de rost (aici intervin flash-uri cu definițiile recitate de un
cor de voci înainte de simulări), cele un milion de complemente și atribute, cerințele de tipul Alcătuiți o compunere
despre o întâmplare petrecută la bunici - compuneri pe
care le așteptam cu toții, nerăbdători să scriem a patra sau
a cincea oară povestioara aia inventată despre excursia
incredibilă în pădure și, bineînțeles, printre amintirile mele
apare nelipsitul eu liric, care încă mai bântuie amintirile
tuturor celor care au terminat clasa a VIII-a.
Ajunsă la liceu, am aflat (deși nu pot spune că a fost o
mare surpriză) că argumentările pe care le învățasem cu
religiozitate cu un an în urmă nu ne vor folosi la nimic, în
afara unui foarte bun exercițiu de memorie (și toleranță
la stres, evident). Așa că am început să mă întreb: de ce
oare programa școlară este concepută astfel încât să îndepărteze elevii de literatură în perioada când ei ar trebui
să o descopere și să dezvolte o pasiune pentru ea? De
ce trebuie să aștepte copiii până la liceu pentru a vedea
că limba și literatura română înseamnă mai mult decât
argumentările memorate și textele din manual? De ce nu
sunt elevii de gimnaziu încurajați să privească dincolo de
materia școlară și să discute liber pe baza cărților citite?
Astfel, ca un răspuns la aceste întrebări, a luat naștere
clubul ALECART Junior, a cărui principală idee a fost aceea de a lăsa elevii de liceu să discute cu cei de gimnaziu

despre ceea ce și-ar fi dorit ei să audă la orele de limba și
literatura română.
Îmi amintesc că în prima oră eu, Anastasia Fuioagă, și
Ioana Tătărușanu, i-am rugat pe elevii din clasele a VI-a
și a VII-a să se prezinte numind o carte, un film sau o
melodie care îi reprezintă - ca să putem să îi cunoaștem
și să ne facem o părere despre preferințele lor, având în
vedere că voiam ca discuțiile următoare să se bazeze pe
lucrurile care îi interesează cu adevărat și despre care nu
ar putea vorbi la o oră obișnuită de limba română. Am fost
încântată să observ că, după corul de voci care spunea
Harry Potter (ceea ce a dus la întrebarea evidentă legată
de casele Hogwarts de care considera fiecare că ar putea
aparține, întrebare pe care mărturisesc că o pun de ori
câte ori se ivește cea mai mică oportunitate), am auzit
multe titluri de cărți pe care le citisem recent. De exemplu,
o fată din clasa a VI-a a spus că citise Colecționarul de John
Fowles, roman pe care îl terminasem doar cu o săptămână
în urmă sau o elevă din clasa a VII-a spunea cât de mult
îi plăcuse filmul Iluzionistul, nominalizat la Oscar în 2007.
Cred că atunci mi-am dat seama că acea diferență de
doi sau trei ani (diferență care crea impulsul nostru de a
ne referi la ei spunându-le ,,copii” și pe al lor de a ni se
adresa cu ,,dumneavoastră”) este, de fapt, nesemnificativă
și că ALECART Junior transforma pasiunea comună pentru literatură, cinematografie și alte forme de artă într-o
modalitate de a încuraja gândirea liberă și originalitatea.
Cu un an în urmă, nu mi-aș fi putut imagina că voi fi pusă
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în situația de a găsi interpretări pentru o baladă rock (The
Islander de la Nightwish, aleasă, bineînțeles, de Anastasia)
sau să îmi spună cineva că un bestseller precum Labirintul,
trilogia foarte populară în rândul adolescenților, poate
fi înlocuit cu un roman precum Împăratul muștelor de
William Golding și am fost încântată că puteam discuta
atât de liber cu alecartienii în formare despre asta.
Cred că una dintre cele mai interesante ore a fost cea în
care i-am rugat pe copii să inventeze pe loc o povestioară
pornind de la cartonașele alese de ei din jocul Dixit pe
care le adusesem, joc ce se bazează imagini abstracte,
interpretările fiind diferite în funcție de jucător. Ilustrațiile
Dixit m-au fascinat dintotdeauna datorită ciudățeniei lor
și a multitudinii de posibilități în care pot fi interpretate.
Totuși, având în vedere că am jocul de aproape patru ani
și că am petrecut multe ore studiind fiecare cartonaș în
parte și brodând povești, nu am crezut că aș putea auzi
foarte multe idei radical diferite de cele pe care le auzisem
deja. O singură oră a fost de ajuns pentru a-mi demonstra
contrariul. În doar câteva minute în care avuseseră timp să
se gândească, imaginile fuseseră transformate în povești
pe care nu mi le-aș fi putut imagina și țin minte cât de
surprinsă am fost când cineva a ales să întoarcă una invers, transformând ilustrația pe care o știam de atâta timp
într-o imagine cu totul nouă, pe care am redescoperit-o
prin poveștile lor.
Îmi amintesc că o altă discuție extrem de interesantă
am avut-o în ora în care, alături de mine și Tamara Bivol,
a venit ca invitat Andrei Rusu, un alt coleg de redacție,
să vorbească membrilor ALECART Junior despre poezia
contemporană, un subiect foarte important și care ar
trebui abordat mai des având în vedere că în gimnaziu
poezia se rezumă la cele câteva opere din manual și la

autorii canonici sau este disecată fad conform unei scheme prestabilite. Un moment pe care nu l-aș putea uita
a fost cel în care, după ce a citit câteva poezii de Radu
Vancu, Andrei i-a rugat pe cei prezenți să spună ce părere au și ce au înțeles din versurile citite, însă i-a rugat să
nu folosească termenul de eu liric (spre bucuria tuturor).
După aceea, într-un proces de tip brainstorming, Andrei
le-a cerut să găsească cât mai multe gusturi, mirosuri sau
senzații care creează imagini puternice, spunând că poezia
contemporană se bazează acest tip de asocieri într-o mai
mare măsură decât pe cele abstracte. Rezultatul a fost o
discuție inedită despre gustul de popcorn ars, căpșune
proaspăt culese din grădină, de pastă de dinți cu mentă
și mirosul inconfundabil de carte nouă, plastilină Play-Doh
sau clementinele care își fac apariția iarna pe rafturile
magazinelor, după care copiii au încercat să scrie câteva
versuri.
Pentru mine, ALECART Junior a fost o experiență care
m-a făcut să înțeleg cât de importante sunt discuțiile
despre literatură într-un mediu non-formal, în care elevii
de gimnaziu și cei de liceu pot învăța unii de la alții și cât
de multe ar putea aceștia să realizeze, dacă ar fi încurajați
să își folosească creativitatea și gândirea liberă mai mult
decât memoria la ora de limba română (și nu numai).
Fiecare oră a reprezentat o oportunitate de a privi lucrurile
din perspective noi, pe care nu cred că le-aș fi descoperit
altfel, și nu pot decât să mă bucur că pot face parte dintr-un astfel de proiect. ALECART Junior e proiectul nostru
de suflet și sunt convinsă că, peste ani, ca absolventă, voi
redescoperi o parte dintre numele celor (încă) „mici” în
paginile ALECARTului „mare”, pentru că există deja un
nume care se regăsește în paginile revistei.

India
I T I N E R A R I I

In is the only way out
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Există multe moduri de a cunoaște un loc, o țară, o cultură, dar nu
multe sunt modurile care îți dau prilejul să cunoști mai mult decât
aparențe sau vestigii ale unui trecut inactual. Acum jumătate de an
am decis să merg în India, și nu în vizită, ci ca să fac yoga - yoga
autentică și nu o gimnastică purtând nume oriental.
Raluca Anisie

foto: Adrian Gor
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D

e când m-am apucat de yoga, acum aproape doi ani, m-am
apropiat de cultura indiană în orice fel posibil – curry, poha,
dhaal, paneer, chai latte, lassi, ginger, turmeric, bollywood,
ayurveda, aroma therapy, oil therapy... de la cultura culinară la stil de
viață, terapii de bunăstare, remedii naturiste, cărți, muzică. Fie ce-o
fi, le-am încercat pe toate. Și yoga, bineînțeles. Totul s-a dovedit a fi
doar o fadă copie a realității vibrante care înseamnă India!

India e o țară de o varietate extraordinară, cu 22 de limbi recunoscute oficial și nenumărate dialecte. Un indian mi-a zis că unui om
i-ar trebui 10 ani, mâncând non stop și tot nu ar termina de încercat
toate varietățile culinare din India. Majoritatea indienilor sunt străini
în țara lor ai putea zice… Dacă ies din regiunea unde locuiesc, nu
cunosc limba locală, obiceiurile alimentare, religia. Hinduismul (cea
mai veche religie din lume care încă supraviețuiește) are 33 de milioane de zei și patru ramuri principale, fiecare cu temple, tradiții și
tot tacâmul. Zeului lor principal, Shiva, i se pot adresa cu 108 nume
diferite. E o țară plina de contradicții și metafore – Shiva e mai mult
un non-zeu decât un zeu, literal însemnând ceea ce nu e; e o dimensiune omniprezentă, în afara percepției noastre. De aceea, poți
numi orice Shiva. Poți să îți strigi câinele Shiva, sau copilul, sau un
sortiment de mâncare, sau o aromă, efectiv orice. Tocmai de asta are
și atâtea nume - pentru că totul în final îl conține. La orice te referi cu
Shiva devine impersonal, își pierde apartenența, devine o existență
pură, în afara judecății comune. Nu poți să numești ceva Shiva și
apoi să îl supui unei judecății, să zici că nu îți place - e o încercare de
a aduce o perspectivă nediscriminatorie. Pe cât de simplu și echivoc
pare conceptul, pe atât de concret și fundamental e pentru cultura
lor.
Sărăcia e peste tot, imaginile pe care le-ați văzut în filme nu sunt
excepții. Am întrebat un indian cum o țară atât de evoluată spiritual
stă atât de prost economic.

MI-A EXPLICAT CĂ IMAGINEA INDIEI PE CARE O CUNOAȘTEM NOI E UNA CE DATEAZĂ DE CÂTEVA ZECI
DE SECOLE ÎNCOACE, DAR ADEVĂRATA ISTORIE A
INDIEI A ÎNCEPUT ACUM MAI BINE DE 15000 DE ANI,
PE VREMEA CÂND S-AU PUS BAZELE SISTEMULUI
YOGHIN.
Între timp India a fost cucerită și stăpânită aproape continuu în
ultimele două milenii începând cu grecii, arabii, turcii, mongolii, portughezii și, în final, britanicii. Când Marea Britanie a cucerit-o, India
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era cea mai mare economie din lume. Partea Indiei
din venitul lumii a coborât de la 27% în 1700 (Europa
pe vremea acea deținea 23%) la 3% în 1950. Se pare
că (aproape toată) lumea a mers înainte, numai India
nu.
În India spiritualitatea nu ține de religie, ci e un
mod de viață și e complet deconectată de dogmă.
Există practic o scriptură și un soi de dogmă, dar asta
e doar una dintre modalitățile de a deveni spiritualizat
și indienii știu asta, știu că fiecare are calea lui și o
respectă. Există însă 4 modalități principale de a te
apropia de spiritualitate: karma, gnana, bhaktu și kriya
– asociate cu trupul, mintea, emoția și energia. Ceea
ce înțelegem noi prin yoga în Vest este o variațiune
de karma yoga, cea care folosește corpul ca element
principal. Creștinismul, de exemplu, e bazat pe emoție
și în sistemul yoghin e văzut ca un soi de bhakti yoga,
Iisus fiind eșantionul dragostei altruiste. În avion, în
drum spre India, am intrat în vorbă cu o doamnă care,
impresionată că mă duc tocmai în India pentru yoga,
mi-a împărtășit că ea practică gnana yoga – citind, se
apropie de spiritualitate prin intelect.

Chiar daca India de azi e departe de cea care a

dat naștere sistemului yoga, am fost surprinsă să

realizez cât de prezentă e yoga chiar și în conștiința
tineretului. Mulți dintre oamenii pe care i-am cunos-

cut, în afara contextului cursului de yoga la care am
participat, au adus în discuție yoga înainte ca eu să
menționez orice. În aeroportul din Coimbatore, am

intrat în vorbă cu un grup de 3 bărbați mai în vârstă
care au început să îmi povestească cum se cunosc de

când sunt mici și că se întorc dintr-o vacanță în Ooty,

unde au făcut ceva promenade pe munte. Arătau de
vreo 60 de ani, după mine, până când unul dintre ei
mi-a mărturisit că are 88 de ani.

VĂZÂNDU-MI UIMIREA, A ADĂUGAT CĂ
SECRETUL LUI E YOGA ȘI APOI A ACCENTUAT MINTEA E SECRETUL, TREBUIE
SĂ ȘTII CUM SĂ O CONTROLEZI ȘI SĂ O
FACI SĂ LUCREZE PENTRU TINE ȘI NU
ÎMPOTRIVA TA.

foto: Adrian Gor
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În Mumbai, colegii de serviciu (am lucrat pentru o
săptămână de la biroul pe care compania la care sunt angajată îl are in Mumbai) mi-au zis că obișnuiau să practice
yoga în trecut și că știu undeva în sinea lor că ar trebui să
se reapuce. Întâmplător, mi-am făcut un prieten care s-a
dovedit a fi profesor de yoga și mi-a explicat multe dintre conceptele cu care deja eram familiarizată de la curs.
Mi-a explicat că, pe lângă yoga, mai este pranayama, care
constă în principal în exerciții de respirație cu care poți
crea și manipula energia. Mi-a povestit despre prana (care
înseamnă respirație în sanscrită și e folosit ca energie în
filozofia hindusa), acu presiune, reflexologie și m-a învățat
multe dintre aceste tehnici.
Conceptele de iluminare, de guru, de reîncarnare sunt
termeni asociați cu religia din perspectiva noastră, dar
pentru ei sunt asociate cu viața, fac parte din viață. E foarte
dificil pentru noi, venind dintr-o cultură în care totul tinde
să fie disociat, sortat, compartimentat, să înțelegem cum
spiritualitatea poate fi atât de total și definitiv integrată
în toate aspectele vieții. Nu de puține ori, am simțit că
trebuie să îmi reconectez toate sinapsele neuronale ca să
pătrund logica lor. Diversitatea culturii și abordarea atât
de fluida a spiritualității pot părea întâmplătoare, însă,

dacă te uiți mai atent, realizezi că e consecința unuia dintre
conceptele lor fundamentale - realitatea are o multitudini
de perspective și întruchipări, dar, în final și în esență,
totul se reduce la o unitate absolută. Asta aduce cu sine
recunoașterea că orice fel de discriminare e non sensică și
orice frică de profanare, futilă. Înăuntru e singura cale de
ieșire. Iar înăuntru e mereu acolo în mod ireversibil, irevocabil și iremediabil – trebuie doar să știi cum să îl accesezi.
Și pentru asta ai yoga, știința vieții, așa cum o numesc ei.
Poate e pentru că am fost acolo ca să fac yoga motivul
pentru care yoga a fost peste tot în călătoria mea. Sau
poate e pentru că yoga e un pic peste tot în India. Simt că
am putut parțial să citesc printre rândurile unei societăți
care, în mod evident, copiază stilul de viață vestic, dar a
cărei natură vine dintr-o cu totul altă cunoaștere. Cred că
India învață prea mult de la noi și noi prea puțin de la ea.
Călătoria mea de o lună în India s-a rezumat la 3 săptămâni și jumate petrecute în ashram și o săptămâna în
Mumbai – practic, nu am văzut nici vechile temple de mii
de ani, nici jungla, nici frumoasele plaje din Goa sau deșerturile din Rajasthan ori vegetația luxuriantă din Kerala. Aș
putea zice că am văzut mai mult înăuntru decât în afară,
dar poate într-adevăr asta e singura cale de a cunoaște.

Raluca Anisie a absolvit Colegiul Național Iași cu media 10.00 la bacalaureat,
Universitatea din Sheffield cu First Class Distinction și masterul la celebra universifoto: Adrian Gor

tate École Polytechnique Fédérale de Lausanne. în prezent, lucrează la o companie
din Zurich, Elveția.
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Danemarca
în pete și contraste

Primul contact cu țările nordice l-am avut de
la 7000m înălțime, privind apusul și toți norii
sângerii împrăștiați care acopereau soarele,
filtrând și ascunzând lumina tot mai diluată în
întuneric, odată ce ne apropiam de momentul
aterizării.

Andrei Rusu

D

eși tocmai ajunsesem în Suedia, aerul cald, cu mirosul specific
de aeroport, de motor și de cauciuc m-a surprins puțin, în
timp ce bărbați cu o înfățișare specific scandinavă ne ghidau
pe pistă. Cu Malmö pot spune că am avut parte încă de la început
o intrare bruscă în viața suedeză și daneză, cu (foarte mulți) bicicliști
relaxați, cu acel calm imperturbabil, contrastant vieții trepidante cu
care eram obișnuit. Am fost surprins de bunăvoința oamenilor care,
deși era trecut de miezul nopții, se ofereau să te ajute cu indicații, să
îți deseneze trasee pe hartă, iar această bunăvoință, această deschidere către celălalt mi-au alimentat curiozitatea și dorința de a simți
într-un mod cât mai autentic stilul lor de viață. Mi-am dorit să nu
rămân doar un călător, ci să mă împărtășesc măcar puțin din acel
calm care iradia pretutindeni și care nu înseamnă răceală, așa cum
am crezut inițial.
Părăsind Malmö, în drumul spre Danemarca, am traversat podul
Øresund, surprins de zecile de turbine eoliene de pe mare, de bărcile
cu pânze care parcă făceau parte dintr-un tablou viu în ulei, dar și
de ziua în sine, neobișnuit de însorită și călduroasă, întrucât 30 de
grade nu este o temperatură specific nordică. Și, bineînțeles, din nou
bicicliști în costume de baie care veneau sau se întorceau de la plajă.
Copenhaga, exceptând zilele anormal de călduroase, este un oraș
al contrastelor, pornind chiar de la casele în galben-lămâie, albastru
sau verde, la acoperișurile și statuile de un turcoaz puțin spălăcit și
zidurile de cărămidă, oferind acel pic de culoare care să dilueze zilele
înnorate și frigul aproape continuu. Fiind o limbă germanică, puteam
înțelege câteva cuvinte asemănătoare cu engleza sau cu germana,
așa că ne-am obișnuit rapid cu ambianța, deși sonoritatea, cadența
erau diferite.
foto: Andrei Rusu
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Pe lângă contrastele urbane, Copenhaga se remarcă
prin diversitatea și culoarea locală. Nu departe de căminul
studențesc în care am stat, se afla cartierul Christiania,
înființat în 1971 în locul unei foste baze militare ocupate
de hipioți.

AM FOST FASCINAT ÎN PLIMBĂRILE PE
CARE LE-AM FĂCUT DE ZIDURILE PLINE DE
GRAFFITTI, VII PARCĂ, ÎN CARE PORTRETELE
STĂTEAU ALĂTURI DE ÎNSEMNE BUDISTE ȘI
DE BICICLETE PARCATE LINIȘTIT ȘI PARCĂ
SOMNOLENTE ÎN AȘTEPTAREA STĂPÂNILOR,
OBSERVÂND CĂ PRINCIPALELE DEVIZE ALE
CHRISTIANIEI SUNT RESPINGEREA VIOLENȚEI ȘI NO HARD DRUGS.
Concertele de muzică reggae și mulțimea de tineri
veniți pentru distracție, alături de localnici și atmosfera
foarte primitoare și prietenoasă m-au făcut să percep mirosul puternic de iarbă din aer, dar și tarabele de pe strada
principală unde aceasta era comercializată. Așa se explică
și inscripția de la ieșirea din zonă, You are now entering
the EU, drept legitimare a unei autonomii și a unei libertăți
față de restul Copenhagăi măcar parțial adevărate.
Nyhavn, principala atracție turistică a capitalei
Danemarcei, alături de mica sirenă, ilustrează același tipar
al caselor colorate, aliniate neuniform în portul aglomerat,
plin de oameni, de bărci și de povești. De la bătrânul care
realiza figurine din lemn colorat până la toate lacătele
agățate de marginea unui pod, Nyhavn avea un aer pro-

priu, în care galbenul, verdele și albastrul de pe casele cu
geamuri de lemn erau reflectate de gesturile echilibrate
ale oamenilor, erau accentuate de soare și de acea agitație
browniană a turiștilor care își fac fotografii, erau împrăștiate deasupra tuturor bărcilor vechi cu pânze strânse și
se revărsau în mine, în timp ce reproiectam aceste cadre
ideale ferindu-mă de turiștii grăbiți. Mica Sirenă, acea
visătoare de bronz mereu înconjurată de zeci de oameni
cu aparate și telefoane care vor să îi surprindă misterul
neclintit, părea oarecum plictisită, amintindu-mi diferența
radicală dintre așteptări și realitate. De pe piatra pe care
se află pare stingherită de atât de multă superficialitate
specific turistică și dă impresia că visul ei plutește încă
undeva între mare și uscat.
Una dintre ocaziile de a vedea Copenhaga de sus a fost
Rundetaarn (Turnul rotund). Acesta a fost construit astfel
încât să se poată ajunge în vârf cu ajutorul unei trăsuri
pentru ca regele - care suferea de gută - să poată vedea cu
ușurință întreg orașul și tot drumul spiralat pe sub bolțile
cu ogive. Deși probabil că defibrilatorul de la intrarea în
turn nu era inițial în planul construcției, panorama de acoperișuri și statui, catedrale, case portocalii, hornuri, turbine
eoliene și chiar podul spre Suedia reprezintă recompensa
pentru ascensiunea în spirală spre o „eliberare” de orașul
impunător, puțin rece, văzut de jos. Nu m-am putut opune
curiozității și am redescoperit această panoramă seara,
din Tivoli, un parc de distracții plasat în centrul capitalei.
După o zi neobișnuit de lungă și obositoare, urcam alături
de tata în leagăne deasupra orașului. În timp ce totul se
învârtea atât de rapid în jurul nostru și entuziasmul com-
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binat cu o ușoară frică au pus stăpânire pe mine, toate
becurile-licurici alergau prea rapid pentru a putea focaliza
ceva clar, ca într-o feerie imposibil să dureze. Era pur și
simplu acea senzație când vântul, lumina sfărâmată în firmituri sub noi și luna plină ți se așază în piept într-o forță
centrifugă interioară inexplicabilă. Probabil e acea stare de
libertate ce nu are nevoie de cuvinte, despre care știi că nu
poate să dureze, dar de care te bucuri necondiționat, total.
Aflându-mă în curtea palatului Amalienborg, reședința
regală daneză, nu am vrut să ratez șansa de a mă apropia
de un soldat care stătea nemișcat, privind fix, cu arma în
repaus și căciula imensă de blană neagră, neadecvată unei
zile atât de calde.

MI S-A PĂRUT INTERESANTĂ ÎNCERCAREA
DE A TE PROIECTA DINCOLO DE FEȚE
INEXPRESIVE ȘI SERIOASE, DE A CAPTA
O EMOȚIE, ORICÂT DE NEÎNSEMNATĂ, PE
CARE ORICE CHIP O POATE TRĂDA.
Calmul din piață a fost brusc întrerupt când, în câteva
minute, toți oamenii s-au înghesuit în rânduri aranjate
și supravegheate de poliție pentru a vedea schimbarea
gărzilor. Tineri și bătrâni, copii debusolați și eu, schimbându-mi bateriile aparatului de fotografiat și realizând cât
de greu va fi să prind fie și câteva cadre bune. Am reușit
să mă strecor printre câțiva turiști și am văzut grupul de
soldați care venea fix spre mine, luând-o la stânga cu doar
câțiva pași înainte de a ne ciocni. După ce procedeul de
schimbare a gărzilor și-a pierdut din interes, aproape toți

oamenii au părăsit piața, lăsând în urmă o liniște sfâșiată
doar de strigătele comandanților.
Carlsberg și turul primei fabrici de bere ne-au purtat
printr-o istorie care încă este vie. De la fabricarea berii
în preistorie la o demonstrație practică a procesului,
am observat munca și efortul enorm al muncitorilor în
secolul trecut, contrastând cu linia de umplere a actualei
fabrici, automatizate, astfel încât nu era prezent niciun
om care să coordoneze aparatele. Cei doi elefanți uriași
de piatră, de la intrarea în fosta fabrică, alături de statuile
soților Jacobsen, întemeietorii acestei firme, veghind de
la balconul de cărămidă, redau exact măreția și succesul
Carlsberg-ului.
Am rămas cu impresia unei lumi în care liniștea nu este
risipită decât de agitația turiștilor; o lume calmă, în care ritmul păstrează ceva din vremuri revolute fără a refuza însă
deschiderea către nou; o lume care nu-ți refuză, ca turist,
experiențe diverse și care te primește cu brațele deschise
și nu-ți cere decât timp să o descoperi în ceea ce are mai
bun, mai frumos, mai cuminte.
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Amsterdam
mergi tot înainte și deasupra…

Străzi și trotuare se înghesuie să facă loc valurilor de bicicliști cu fețe radioase, ocolind
nepretențios un stol de bărci ancorate peste canaluri în drumul lor spre casă. Cu ochii închiși,
cursiv, fiecare trecător pare că se scurge în spatele unei alte straatje.

Astrid Băgireanu

F

reamătul pescărușilor și mirosul de licheni, dăruite de
o adiere scurtă. Amsterdam la 6 dimineața. Singurele
ore de soare, singurele ore liniștite, în care bărcile matinale își împing intermitent visele în canalele întrezărite de
lumina palidă a soarelui din nordul Europei. Ne-am învățat
să îl prețuim așa cum e. Soarele, zic. Însă apropierea de
apă a fost întotdeauna ceva special. Prima oară, în Veneția,
cu gondolele, cu gelato, cu un shot de limoncelo și de
romantism capitalizat. Veneția e superbă, dar Amsterdam
e o poveste complet diferită. Daca Veneția e un basm cu
Luceferi, Amsterdam e o nuvelă rusească.
Amsterdam a fost amânat și amânat, cu fiecare ofertă
Ryanair trimisă pe contul yahoo pentru spam, gândindu-mă că voi avea ocazia să îl văd oricând, la 1 oră
distanță de Edinburgh și la câteva cu ferry. Fiecare scroll
past acum e un regret în sine – Amsterdam e incredibil.
La ce mă așteptam? Vibe-uri cochete de orășel european,
cafenele completând atracțiile turistice cu croissante la 7
euro și drogați mergând clătinat prin Led Right District.
Ei bine, Amsterdam mi-a dat peste nas: nu e un oraș mic
deloc, și nici străduțele tip 9 Straatjes nu te fac să te simți
claustrofobic; cafenelele în care am fost sunt probabil cele
mai faine pe care le-am văzut în toată viața mea (și ca
milenar, sunt foarte experimentată, mulțumesc frumos),
iar drogații… ei bine, nu merg clătinându-se și nici nu vorbesc bâlbâit, ăia sunt oamenii beți. Obvious checked fact,
Astrid, stop judging people.
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Obișnuită cu dramatismul culoarelor și aleelor Deagon
Alley în Edinburgh, dar și a ultimelor orașe europene vizitate, they’re all cute and stuff până te costă 2 euro să
plătești cu cardul cei 7 euro faimoși după care tu, student
sărac, cu resurse de supraviețuire precare, vezi orașul cu
alți ochi. Plus, familiară cu Olanda ca fiind în top 5 dumnezeii arhitecturii în lume, știam că lipsa fizica de spatiu a
limitat orice înfățișare ne-minimalist arhitecturală. Aici nu
sunt șeici și maneliști sau sufragerii cu canepele de piele și
leduri în tavane false. În arhitectura ca și în politică, totul e
curat și ordonat. Therefore, Astrid, opinie nefondată. Încă
o bulină neagră.

foto: Bogdan Pîrău

Motivul pentru care nu am simțit același vibe european
printre străduțele Amsterdamului e legat, probabil, de canale. Oricât de îngustă ar fi fost strada pentru doi oameni
claxonați de un șir de biciclete înainte și înapoi, vecinătatea cu apa îți amprentează cel mai greu impresia. Și, spre
deosebire de UK, nu sunt garduri sau balustrăzi sau măsuri
cocoloșitoare de siguranță – doar bănci cu privire spre apă
și trotuare abrupte, fără borduri. Contactul vizual constant
cu apa face orașul să pară mai puțin urban; fiecare pas
e încărcat de licărirea unei mase adânci, periculoase, dar
îmbietoare în același timp. E vecinătatea imediată de apă
și nu neapărat adâncimea ei.

CANALELE DIN AMSTERDAM SUNT CA
O MAMĂ AGITATĂ – FURIA EI TE SPERIE,
DAR ÎI IUBEȘTI ZBUCIUMUL, PRIVIT DE LA
DISTANȚĂ. ȘI TOT ZBUCIUMUL ĂSTA NU E
NEAPĂRAT SONOR – ÎN SPECIAL DIMINEAȚA,
ERA FOARTE, FOARTE LINIȘTE. UN CLAXON
FEMININ DE BICICLETĂ, FRUNZE USCATE
FOȘNIND, CÂTE O STICLĂ DE BERE ALERGÂND LA VALE DIN NOAPTEA PRECEDENTĂ
ÎȚI SPUNE CE ZI E – SÂMBĂTĂ DIMINEAȚA.
Uite-i și pe ăștia doi, ce proști, merg pe jos – ne gândeam că își spunea fiecare biciclist trecând zâmbitor
și salutând de bună ziua. Ce oameni frumoși, cu obraji
sănătoși, pentru o țară cu un climat atât de morocănos!
O cultură a mersului pe bicicletă și a activităților milenare
tip yoga în parcuri publice plus o dietă bazată pe poke
bowls și gustări japo-europeane… am mâncat atât de
bine! E chiar dificil, pe lângă pop-up shopurile de cartofi
prăjiți belgieni, să găsești locuri de luat masa cu mâncare
nesănătoasă de tip mainstream. Amsterdam are primul
restaurant Avocado Show din lume, o mulțime de Vegan
Junk Food places, o mulțime de restaurante cu mâncare
100% crudă, cofetării cu produse fără zahăr sau îndulcitor,
simbolul organic e ca buna ziua și am văzut chiar și un
restaurant care nu gătea nimic sub 42 de grade pentru a
menține toți nutrienții intacți. Multe dintre restaurantele
astea sunt café/ shop/ yoga/ restaurant/ bar/grădină/
classroom/atelier/ redacție Buzzfeed/salon de tatuaj/
studio de brăduți parfumați vegani de mașină – în unu’. E
chiar un spectacol. Hashtag, worthy.
Amsterdam e fun pentru ce e faimos că e fun. Cu liniuță de la capăt, cartierele de drogați (îmi cer scuze dacă
sună în vreun fel insultător, într-adevăr asta și intenționez)
sunt chiar civilizate, primitoare, curate. Trase la linie. Nu
am văzut oameni să fumeze în exces, majoritatea olandezilor fiind chill, cheese-and-crackers kind of people, cu
fete instragramabile și încălțări mișto. Nu au depășit linia
nici buticurile cu ghilimele prăjiturele, ghilimele fursecuri
din străduțele îmbibate în nori de fum. Am văzut chestii
funny în farmacii, în health stores, în magazine de suveniruri. Nu obișnuiesc să îmi expun punctele de vedere
politice în legătură cu absolut nimic, absolut niciodată în
ALECART, deci nu o voi face nici acum: în cuvintele lui Tim
Minchin, I don’t have a problem with drugs, I just don’t
get them. Însă, dacă ar fi să aleg între mirosul moss-like
al Amsterdamului și al anilor de student în căminele din
Edinburgh versus marshmellow flavoured vipes (noul I
sell Avon?), aș fi probabil cel mai mare stoner. Și mi-au
amintit străzile astea chiar de mirosul ăla ieftin în scările
de bloc, când mă întorceam plouată acasă cu un ghiozdan
mult prea plin și o machetă acoperită cu celofan, ținută cu
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atenție ca un nou-născut, ferită de răul și ploaia de afară,
adusă la umezeala caldă a lui înăuntru. Și înăuntru, primul
miros de safety și warm indoors era mirosul unei scări de
bloc în care s-a fumat. Era cald, era umed, erau sticle de
bere pe jos; sunetul lor încleștat, pereții îmbibați de poveștile care s-au spus și care s-au petrecut – toate astea au
venit înapoi pe străzile cu koffiehuis.

A, AMSTERDAM E UN ORAȘ FOARTE
TURISTIC. B, AMSTERDAM E UN ORAȘ SUSTENABIL. C, E ȘI ECO-FRIENDLY. D, E FOARTE
YOUNG. E, ARE POLITICI FOARTE LIBERALE.
F, INVESTEȘTE FOARTE MULT ÎN SPAȚIUL
PUBLIC ȘI ÎN ARHITECTURĂ.
Atingând G-urile unor puncte foarte importante,
Amsterdamului găzduiește și cartierul felinarelor roșii în
nordul centrului vechi: Nieuwmarkt și mai peste tot în
Rokin, cartiere care se întâlnesc în Dam și în dinamica unei
povești bine închegate. Străzile din districtul Red Light au
părut mult, mult prea turistice sâmbătă seara când am
trecut noi pe acolo.

Bonobos oferind sex ca stress relief din sentimente de
prietenie și prețuire pentru a rămâne în grup sunt destul
de departe de progresul omului care vinde servicii umane
în vitrină ca orice alt produs care se vinde într-o vitrină,
demn de a fi vândut într-o vitrină. Nu știu multe alte orașe
și țări cu puncte turistice și postcards cu ființe umane ca
parte a unei experiențe turistice, ca un monument, ca o
statuie. Cea mai convingătoare definiție a obiectivizării?
Un sentiment ușor dureros, ca acel moment de ploaie
torențială când te strofoci să îți deschizi încâlcit umbrela,
a fost să mă trezesc din bula mea de năuceală cu cât mă
apropiam de fetele din vitrină. Un sandviș de creepy și
awkward, să vezi o ființă umană cu nasul aproape aburind
o sticlă dintr-o ușă de PVC uitându-se fix la tine cum treci
random strada. Sentimentul meu liberal politic referitor la
legalizarea și reglementarea prostituției nu a avut nimic
de a face cu șocul pe care l-am simțit când am trecut
printr-un culoar strâmt peste care o prostituată româncă îi
cerea celeilalte o gumă de mestecat înainte de a se întâlni
cu clienții ei de cu seară. O română melodioasă, cu accent
muntenesc. Bikini, botox și extensii. Still fits in #familiatraditionala, and if it fits, it sits.
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În linie cu toate cartierele cu vibe-uri studențești din
lume, centrul Amsterdamului aduce șirurile de anticariate,
muzee, parcuri cu bănci de sărutat, dragoste hippie,
chirileană. Cu toate că zonele turistice menționate sunt cu
mult suprapopulate de turiști de peste tot din lume, totul
pare să meargă la un pas foarte slow.
Să fie mersul cu atenție printre bicicliști și canale neîngrădite, să fie fumatul pasiv din ultimele trei nopți? Eram
în mijlocul unei freamăt rupt dintr-un cinematograf cu atmosferă de cărți vândute fără coperți, picarisme și graffiti
peste zidurile unor clădiri mult prea vechi să ne mai pese.
Anticariate lângă cluburi de noapte, mame împingând
cărucioare prin nori de marijuana, dradlocks advertising
lângă muzeul lui Van Gogh. Sunt aici! Aerul e rece și stropii
lui m-au adus mai aproape de canal încă o dată. Am ajuns
într-un leagăn.
În ziua a treia, m-am tras într-un leagăn în turnul A’dam
lookout pe celălalt mal al Amsterdamului. În sentiment
cu îndrăgostirea pe care o simțeam deja față de vibeul
olandez de până atunci, momentul în care m-am dat pe
leagăn a fost apogeul călătorului din mine. Turnul Lookout

(not an #ad) are o platformă suspendată (echivalentă cu un
bloc cu vreo 9 etaje?) deasupra canalelor din Amsterdam.
De această platforma a fost agățat un leagăn, în aer liber,
fără carcase de sticlă, fără măsuri de protecție uriașe. Eu,
iubitoare de apă, de Amsterdam, de leagăne! De când
eram copil am iubit să mă dau în leagăn… treceau orele
și eu nu mă mai săturam. Și acum iată-mă, legănându-mă
deasupra cețurilor verzi de dimineață, deasupra bărcilor
și vapoarelor, deasupra clădirilor cu acoperișuri mici
și ascuțite. Vântul era parte din nuvela mea rusească,
negura era incredibil de greoaie și umedă. Adrenalina mă
împingea înainte, uluirea în fața imensității apei de sub
tenișii mei mă împingea înapoi. Mă simt treptat desprinsă
din mijlocul unei vibrații îmbietoare. Totul rulează, acest
tot al existenței mele cu toate amintirile de până la 24 de
ani, ca un destin în care nu cred, și cu toată dragostea
pentru frumos și poezie. Mă amuz. Înainte și înapoi,
înainte și înapoi, înainte și înapoi…
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.

A R T E S

De ce
#merităsămergicuCFR
Povestea mersului la concerte începe de obicei cu
momentul în care îţi iei bilet. Eseu argumentativ cu
scheme, statistici, prezentare power-point și o încheiere
emoţionantă cu aștept să îi văd de atâţia ani.
Anastasia Fuioagă

Ș

i apoi întrebarea decisivă din partea comisiei
mama&tata: da’ cât costă biletul? La care tu zâmbești
inocent și zici că eehh, păi știi, vin trupe maaaari,
importante și, în mod normal, biletele sunt mai scuuumpe
la astfel de concerte... În fine, una peste alta, după promisiunea cu o-să-iau-note-bune-la-școală, alergi la laptop și
dai comandă de bilet.

Fast-forward to 6 iulie, mă urc în tren spre București.
Primul fest de pe listă, Metalhead Meeting. De văzut neapărat: Children of Bodom, Epica și Carach Angren. Și Dirty
Shirt, pe care îi mai văzusem de două ori, dar la băieții
ăștia nu te plictisești niciodată. După 7 ore interminabile
pe cfr & opriri random în mijlocul câmpului de la Ploiești la
București & schimbat metrouri & mers prin soare cu google maps, ajung într-un final la Arenele Romane. Recunosc
că n-am stat la trupele din deschidere, așa că m-am dus
direct la Dirty Shirt, unde mi-am terorizat corzile vocale,
în special pe Hoții & Săracă inima me. Nu știu dacă există
sentiment mai fain decât să cânți versurile la un concert și
să se uite vocalistul la tine și după să dați din cap amândoi. Energici ca întotdeauna, puși pe glume și distracție
& atracția specială, violonistul lor, care seamănă cu Jon

Snow. După au urcat pe scenă Sonata Arctica care sinceră
să fiu m-au cam plictisit, poate pentru că erau puțin letargici pe scenă & au cântat la o piesă refrenul de vreo zece
ori la final, de simțeam că dacă îl mai aud odată o să mă
doară capul. Au urmat Children of Bodom, care au fost
bucuria și dezamăgirea mea vara asta. Au întârziat enorm,
ceea ce nu a fost vina lor, doar că aveam mai bine de două
ore de când stăteam în picioare și cele 40 de minute în
plus și-au spus cuvântul. A început până la urmă, l-am
văzut pe Alexi Laiho cum urcă pe scenă și mi-am zis că da,
în sfârșit se întâmplă și o sa fie bestial concertul. După care
nu îmi pot explica nici până acum exact ce s-a întâmplat,
dar nu a fost așa.

AM MERS LA CEVA CONCERTE ȘI ȘTIU
CUM E ATMOSFERA. MULTĂ LUME, TOȚI
VREM SĂ STĂM APROAPE, SĂ VEDEM
TRUPA CUM CÂNTĂ, TOȚI VREM SĂ
DĂM DIN CAP, SE ÎNTÂMPLĂ SĂ ÎȚI MAI
ÎMPINGĂ CINEVA UN COT ÎN BURTĂ DIN
GREȘEALĂ, SĂ TE MAI CALCE, SĂ ÎȚI MAI
INTRE PĂRUL CELUI DE LÂNGĂ TINE ÎN
OCHI. ȘI E OK, AȘA E LA CONCERTE.
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Dar de la asta până la ce s-a întâmplat la CoB e cale
lungă. Și din nou, nu știu dacă e vina publicului sau a
organizatorilor, dar cert este că ceva nu a mers bine.
Era mult prea aglomerat, iar cei din spate se împingeau
în cei din față într-un mod aproape violent. Am simțit că
nu mai am aer la un moment dat, am ieșit din mulțime și
m-am dus să stau la tribune (care și acelea erau aproape
complet ocupate). Când am pus totul cap la cap, am ajuns
la concluzia că probabil au fost vândute bilete fără să se
calculeze exact câți oameni încap în arena respectivă, mai
ales că jumătate era ocupată de mese, baruri și zona de
merch. Ceea ce nu e ceva care să nu se mai fi întâmplat la
concerte organizate de Metalhead (vezi Judas Priest, tot
de vara asta). Dar legat și de comportamentul publicului: e
ok să te manifești așa cum simți la un concert, atâta timp
cât cel de lângă tine poate să vadă/să asculte cât de cât
liniștit concertul. Dar asta e ceva despre care voi vorbi
puțin mai încolo.
Am fost destul de tristă că n-am putut să fiu atentă
la concert mare parte din timp din cauza aglomerației
excesive, dar, până la urmă, am ales să păstrez amintirea
frumoasă. Am văzut CoB, l-am văzut pe Alexi Laiho la câțiva metri de mine și asta contează cel mai mult. A doua zi
au fost Carach Angren, la care am stat în față, fiindcă nu
era foarte aglomerat. Un concert superb, de la costumație
până la setlist și interacționarea cu publicul. Seregor a
scuipat sânge (era fals folks, don’t freak out) pe noi, ceea
ce poate părea destul de creepy, dar era, de fapt, amuzant.
La Epica am stat la tribune, de unde am putut să o admir
pe Simone Simons și solo-urile ei vocale excepționale.
Mi-a plăcut enorm setlist-ul, mi-am omorât din nou vocea
pe Cry for the moon și Unchain Utopia, am dat din cap
stând jos, ceea ce a fost ceva nou pentru mine. Surpriza
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serii au fost Soulfly, pe care nu îi ascultasem deloc, dar
care au avut un concert foarte bun.
Mai trec câteva săptămâni și iată că vine Rockstadt
Extreme Fest, la care mersesem și anul precedent. Am călătorit noaptea cu trenul, pentru că cineva s-a gândit că e
foarte util ca singura rută Iași-Brașov să fie prin București,
așa încât am făcut vreo 12 ore. Dar trecând peste controlorii care vin să verifice bilete la 4.30 dimineața, când
toată lumea dormea în poziții biblice pe scaune & ușile
de la vagoane care nu stau deschise, așa încât șansele să
ți se închidă ușa și să ratezi stația sunt destul de mari, am
ajuns la Râșnov. Prima zi de fest a fost preferata mea, mai
ales datorită concertului Ingested, care m-a determinat
să mă apuc de ascultat deathcore și slam când am ajuns
acasă. Era foarte multă energie, toată lumea se simțea
bine și fiecare era pe treaba lui; un soi de liberate pe care
e greu să o întâlnești în alte medii. Enslaved mi-au plăcut,
de asemenea, mai ales că au combinat piese de pe albume
mai vechi cu cele de pe ultimul. Am mai văzut odată Dirty
Shirt, de data asta cu Ansamblul Folcloric Transilvania și
Transylvanian FolkCore Orchestra, aka. 28 de oameni pe
scenă (ocazie să o admir și pe Irina Movileanu – vioară –
live, ceea ce îmi doream de mult timp) și m-am ales și cu
o pană de chitară. La Obituary n-am stat în față, dar ce am
auzit de la mese suna destul de bine.
Din restul zilelor, concertele care mi-au plăcut cel mai
mult au fost Belphegor (cu un decor foarte fain), Kistvaen,
pe care am fost bucuroasă că am ocazia să îi văd, Gutalax
(rar concert mai amuzant ca la băieții ăștia), Fleshgod
Apocalypse și Septicflesh. Și am atins din nou coarda sensibilă; n-am văzut jumătate din Fleshgod, iar aici a fost tot
vina unora din public.
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ÎNȚELEG CĂ E FUN SĂ FACI CROWDSURFING, DAR CHIAR NU E NEVOIE SĂ FACI
DE 7-10 ORI ÎNTR-UN CONCERT. STĂTEAM
MAI MULT CU SPATELE LA TRUPĂ SAU
PE JOS CA SĂ NU ÎMI IAU BOCANCI ÎN
CAP DE LA CEI CARE FĂCEAU CROWDSURFING EXCESIV, PENTRU CĂ VENEAU
LITERALMENTE ÎN VALURI. LA ASTA MĂ
REFEREAM CÂND SPUNEAM CĂ TE POȚI
MANIFESTA CUM VREI, DAR SĂ ÎI LAȘI ȘI
PE CEILALȚI SĂ RĂSUFLE.
Sunt oameni care nu au văzut aproape nimic din
Fleshgod și Septicflesh, pentru că trebuiau să îi prindă și
să îi care pe cei care veneau din spate. Și da, erau unii
care numai pe deasupra mea au trecut de 5-6 ori. Pe de
altă parte, tot respectul staff-ului din fața scenei care avea
grijă ca fiecare dintre tipii ăștia să ajungă cu picioarele pe
pământ în siguranță.
Iar dacă tot am ajuns aici, nu pot să nu îmi exprim respectul și aprecierea față de organizatorii REF, care muncesc enorm la fiecare ediție (din pasiune, da-da, pentru
că ei nu obțin niciun profit: Dan Zaharia a spus recent
într-un interviu că, de obicei, ies pe minus, asta pentru cei
care se plâng că e scump biletul și că nu sunt aduse fix
trupele care le plac lor). Ceea ce se face la REF necesită
extrem de multă dedicare, stres și efort de toate tipurile;
nu e chiar așa ușor să aduci trupe atât de mari, mai ales că
trebuie să le mai și explici că nu avem drumuri/aeroporturi
și vor face 190 de km în 5 ore pe o șosea cu două benzi
+ cazurile în care se pierd bagajele din cauza firmelor de
transport aerian; că salariile românilor nu se compară cu
cele din occident și de aceea nu pot pune prețurile din
vest la bilete. Ca să nu mai zic de birocrație și taxele și impozitele care trebuie plătite la stat (câți știu că se plătește
impozit pe fiecare bilet?!). Și cu toate astea, organizarea
a fost excelentă, de la respectarea programului până la
aspecte precum băile, mâncarea, curățenia etc. Și evident,
afterparty-ul, de la care cea mai vie amintire mi-a rămas
cea în care cântam cu toții cause the day we give in is the
day we die și chiar simțeam că așa e. (+ când dansam pe
No escape (from Balkan), Walk de la Pantera & AC/DC; la
anul sper să prind momentul când pune Buvnitz Dua Lipa
pentru că ar fi ceva priceless să văd lume în bocanci și cu
lanțuri la blugi cum cântă pe New rules). În rest, tot ce pot
să (mai) spun e că în timp ce scriu articolul ăsta am primit

mesaj de la fan courier că azi (28 august) ajunge biletul
pentru ediția REF 2019.
Ultimul concert pe listă de vara asta a fost Nightwish
(organizat tot de Metalhead), la care, thankfully, nu s-a
mai călcat lumea în picioare ca la MhM. Așteptam să îi
văd de prin clasa a 4-a, când am început să îi ascult, iar
show-ul a fost pe măsură (doar nu degeaba se numea
The greatest show on Earth). Am să trec peste trupele din
deschidere care, sincer, puteau să și lipsească, cel puțin
una dintre ele cu siguranță. Concertul Nightwish a fost
unul circular, aproape concept, așa încât n-a existat bis,
ceea ce nu e neapărat ceva rău (au avut oricum program
de 120 de minute). Proiecțiile din spate au fost extrem
de bine alese/concepute, la fel și setlist-ul, care a reunit
piese de la primele albume (Angels fall first & Oceanborn)
până la cele de pe ultimul album + „hiturile” lor (Wish I
had an angel, I want my tears back, Nemo și altele). Efecte
pirotehnice, flăcări, un soi de artificii (nu știu exact cum se
numesc, erau jerbe de scântei) - chiar mă întrebam dacă
nu le e cald, căci se simțea căldura până la mine, în zona C,
la câteva zeci bune de metri de scenă. Mi-au dat lacrimile
când am cântat alături de cei de la Floor Jansen we were
here și apoi pe Ghost love score. Chiar a fost un vis împlinit,
oricât de clișeic ar suna asta.

AM PLECAT DE LA CONCERT CU UN NOD
ÎN GÂT, ÎMI VENEA SĂ PLÂNG DIN NOU
-ȘI DE FERICIRE ȘI DE TRISTEȚE CĂ SE
TERMINASE CONCERTUL, CĂ PRACTIC
TRECUSE VARA DEJA.
Am murit de cald jumătate din drumul până la Iași pentru că s-a stricat aerul condiționat din tren și a repornit
abia spre seară, când deja se răcorise în vagon, așa că vreo
două ore am înghețat puțin de frig. Dar la frig gândesc cel
mai bine, așa că până la urmă s-a ales și ceva bun din toate
drumurile astea fără sfârșit cu cfr (am dârdâit de frig și de
la București la Brașov, după ce am simțit căldura deșertului
Sahara prin tot corpul când am crezut că pierd trenul din
cauza ușii minunate care nu se deschidea).
Și, da, aș putea să fac o încheiere despre momentele
astea de la concerte, cu emoții, în care te simți cu adevărat
viu, dar n-am să o fac. Am să închei brusc, cu suspansul și
liniștea așteptării concertelor de vara viitoare.
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F I L M E

Viziunea răului în

No country for
old men vs. Câini
Două filme ce tratează aceeași
problemă în mod asemănător și
care, totuși, își croiesc propriul
traseu despre ceea ce înseamnă
viziunea asupra răului.

Anastasia Fuioagă

E

ste clar că există numeroase similitudini
între pelicula fraților Coen și filmul lui
Bogdan Mirică, însă cred că regizorul
român a reușit să stabilească o altă direcție
a felului în care răul evoluează. Se pornește
astfel din același punct, însă, prin deznodământul lor, cele două filme constituie două
răspunsuri diferite la întrebarea: este răul
pedepsit sau nu?
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În fiecare din cele două pelicule există un personaj
care descoperă existența (concretă) a răului din pură
întâmplare. Lewelyn Moss vânează printr-o zonă pustie,
aproape deșertică, pe care, de altfel, o întâlnești destul
de des în filmele despre traficul de droguri sau persoane.
Mie mi-a amintit foarte mult de peisajul din Breaking Bad,
primele sezoane; un orizont nesfârșit, nisipos, care ascunde un rău pe care nimeni nu pare să îl bănuiască până
când nu se confruntă direct cu el. E o zonă care respinge
și atrage deopotrivă prin sinistrul ei, prin avertismentul pe
care chiar peisajul pare să ți-l dea. O deșertăciune tăcută
care îți spune să nu intri pe tărâmul ei și, în același timp, te
cheamă într-un fel aproape malefic să descoperi ceea ce
știi că nu vrei să vezi. Moss urmărește dâra de sânge pe
care o găsește și ajunge la ceea ce este cel mai probabil o
afacere de trafic de droguri care nu a mers bine. Înconjurat
de cadavre, personajul găsește un singur supraviețuitor și,
ulterior, o geantă plină cu bani. Pe primul îl lasă la fața
locului, pe a doua decide să o ia acasă.
Roman, personajul lui Mirică, află că a moștenit subit
câteva sute de hectare de teren (la fel de pustiu) undeva în
județul Tulcea, pământ pe care unchiul său îl avea din perioada comunistă. E-un detaliu care încă de la început dă de
bănuit, dar care nu e suficient de puternic încât să indice
existența răului. Acesta din urmă își face însă apariția chiar
din prima zi pe care Roman o petrece la casa unchiului
său. Cățeaua pe care o cheamă Poliția și care îl latră pe
tânăr la venire, iar mai apoi farurile mașinilor din câmp din

timpul nopții induc o stare de teamă și de incertitudine
extrem de puternică pentru privitor, dar care pe Roman nu
pare să îl alarmeze pe cât ar trebui.
Momentul decisiv pentru fiecare din cele două personaje e acela în care decid să privească răul întâlnit mai
de-aproape. Moss se întoarce după supraviețuitorul lăsat
în urmă, dar nu îl mai găsește, iar Roman, împins mai mult
de la spate de către tovarășul său, decide să inspecteze
mașinile care se plimbă pe pământul lui. Amândoi intră,
în mod inconștient, într-o lume din care nu vor mai putea
ieși. Aici însă filmele încep să se îndepărteze treptat unul
de altul. Ce mi-a atras imediat atenția este atitudinea celor
doi. Moss știe destul de bine cu ce se confruntă, în timp ce
Roman nu pare să aibă nici măcar o vagă idee. Amândoi se
lasă atrași dintr-un soi de orgoliu în vâltoarea răului. Moss
nu vrea să renunțe la bani și, conștient că cineva este pe
urmele lui, preferă să își trimită soția la mama sa și să fugă
din oraș. Roman ignoră sfatul polițistului de a pleca din sat
și de a lăsa avocatul să facă actele pentru vânzare. Niciunul
dintre ei nu reușește să iasă de sub auspiciile acestei forțe.

foto: Richard Foreman

În filmul fraților Coen răul își capătă repede
forma, prin personajul lui Anton Chigurh. Cu o
voce joasă și gesturi marcate de liniștea siguranței de sine, Chigurh creează prin simpla prezență
o tensiune apăsătoare, amplificată de caracterul
misterios al felului în care acționează.

foto: Iulia Weiss
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Nu știi niciodată de la început de ce face un anumit lucru
sau în ce direcție o va lua dialogul său cu un alt personaj.
Drept dovadă, scena din benzinărie, când decide dacă îl
va omorî sau nu pe bătrân prin vehemența a trei cuvinte:
Flip the coin. Tot dialogul în sine îți dă o stare extrem de
incomodă și amețește nu numai mintea bătrânului, ci și
pe cea a privitorului. De altfel, e o atitudine tipică printre
personajele care întruchipează răul invincibil; ele reușesc
să îți întoarcă gândurile în atât de multe direcții, încât
nici tu să nu mai știi ce gândești de fapt, în timp ce nu ai
deloc acces la interioritatea lor. (Îmi permit să mă întorc
din nou la Breaking Bad, la privirea lui Gustav Fring – ea
dezarmează imediat interlocutorul său, pe când acesta
nu poate să facă nimic care să îl intimideze; forța răului
primează). Chestiunea de viață și de moarte a celor din
jur e pentru Chigurh un simplu joc al întâmplării, care se
supune voinței și puterii sale.

Samir, chipul răului din Câini, se aseamănă
întrucâtva lui Chigurh, dar are ceva ce îl individualizează, o atitudine ce se datorează în mare parte
și felului în care îl interpretează Vlad Ivanov,
căci mi-a adus aminte de domnul Bebe (4 luni, 3
săptămâni și 2 zile).
Un zâmbet și o cordialitate care pot părea inocente, dar
care ascund în esență una dintre cele mai crude manifestări ale răului. Nu există compromisuri, iar sacrificiile nu
ridică vreo problemă interioară cu privire la corectitudinea
sau moralitatea lor. Samir își omoară subalternul pentru
descoperirea telefonului mobil fără nici măcar a-i da de
bănuit înainte că ceva nu este în regulă. Îl cheamă pe
Roman la grătar, îi dă și nu îi dă de înțeles cum stau lucrurile de fapt, ca mai apoi să-l omoare și pe el și pe iubita sa.

răspunsul pe care îl așteptam de mult timp: You all say the
same thing. But I gave my word. Un jurământ cu sinele mai
presus de orice, pe care nu îl poate încălca, chiar și atunci
când adevărata amenințare a dispărut. Iată că și răul își are
propriile principii după care se ghidează și care ordonează
lumea în care se mișcă. Atunci cine mai are dreptate?

Și cine mai trebuie (sau nu) pedepsit? Care e adevărata dreptate și unde este ea? Este legea destul de
puternică cât să poată condamna răul?
În ambele filme personajele care ar trebui să reprezinte
puterea dreptății sunt, de fapt, la polul opus a ceea ce
înseamnă putere. Doi polițiști bătrâni, aflați la vârsta
pensionării, care se confruntă cu ceva ce îi depășește. Unul
dintre ei renunță, iar răul scapă nepedepsit. Își primește
așadar, încă o dată, șansa de a se perpetua. Răul persistă.
Celălalt acționează, dar nu conform legii civice, ci tot în
acord cu un principiu interior. Polițistul din filmul lui Mirică
îl împușcă pe Samir, aspect care naște întrebări. E sau
nu drept că l-a împușcat? Ce ar trebui să triumfe și ce
triumfă de fapt? Legea civică sau cea interioară? Care e cea
corectă? Mai există etica în acest context? Și, mai presus
de atât, cine (sau ce) are dreptul să răspundă la aceste
întrebări? Poate că singurul răspuns concret pe care îl poți
găsi e că nimeni dintre noi nu e cu adevărat îndreptățit să
dea un verdict, căci binele și răul își au o ordine proprie
superioară formelor pe care omul le poate concepe.

E o întrebare pe care privitorul și-o poate pune la
vizionarea ambelor filme. De ce și iubitele? Din cauza
principiilor. Fiecare dintre personaje are principiile sale,
formate în funcție de mediul în care se desfășoară. Atât
Chigurh, cât și Samir nu se limitează la a elimina elementul
principal care amenință lumea lor, ci și pe cei asociați cu el.
Are loc o transmutație în ceea ce înseamnă mod de viață,
moralitate, corectitudine. Denumirea rămâne aceeași,
însă consistența acestor aspecte, felul în care sunt percepute și puse în act de către personaje precum Chigurh,
respectiv, Samir, este unul cu totul diferit față de cel care
se subînțelege în mod normal în cadrul societății. Fiecare
își formează propria grilă de valori, căreia îi rămâne fidel
până la capăt. Scena în care iubita lui Moss îl găsește în
casa ei pe Chigurh e grăitoare în acest sens. Carla Jean
știe că va fi omorâtă și totuși îi spune același lucru pe care
îl auzi, de altfel, în aproape orice scenă de acest gen: You
don’t have to do this. Am auzit însă, pentru prima dată,
foto: Iulia Weiss
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Apocalipsa tăcerii, decăderea Cuvântului

Persona
Înțesat de adevăruri despre spațiul afectiv și din ce în ce mai psihotic
în care viața noastră curge ca o frază lungă căreia îi pierzi sensul,
creația cinematografică a lui Ingmar Bergman oferă, încă din primele
minute, una dintre numeroasele căi de edificare a sensului global.

Ioana Tătărușanu

E

xplicația teoretică a cuvântului persona
a fost, pentru mine, singurul „derapaj”
prea facil al vocii „narative”, dar
care m-a îndepărtat cu atât mai mult de
inevitabilul și comodul unghi al alterității, al
schimbului de identități, nevoi, existențe și
personalități în care aș fi putut să mă situez
imobilă până la căderea cortinei. Pentru că
întotdeauna imaginea, sunetul și emoția
vor vrea să exprime, exploziv și neîndoios,
mai mult decât cuvântul (pe care e bine mai
mereu să nu-l crezi pe cuvânt.)

Prologul mut, compus din imagini fulgurante și grăitoare vizual, apropie deja de spectator liniștea unei rugăciuni
și tăcerea senzației că vreo entitate divină urmează să
apară și că îți va răspunde. Însă aici sunt prezente două
mâini de femeie, aranjate imagistic ca în scena biblică a
răstignirii, în care două cuie se înfig dintr-o zvâcnire și,
cu o altă zvâcnire, mâinile se descleștează și degetele
ușurează calea sângelui din căuș. Apoi, ochii de animal
mort, copilul cu ochelari rotunzi care citește pe burtă și
pipăie bâjbâit cu palma un chip imaginat de femeie tânără
care se întâmplă să fie mama lui. Omul cu masca (Persona)
sunt și Alma și Elisabeth, pe rând și împreună, iar dilema
existenței lor și a nebuniei pe care o împart trece de ordinul patologicului, al înțelegerii și numirii sale doctoricești.

Actrița Elisabeth muțește inexplicabil pe scenă, în timpul
unei reprezentații și este reținută de un medic care pretinde că îi pătrunde enigma, că îi poate elucida și numi
sănătatea mintală. Pentru aceasta, femeia își transcende
aproape inevitabil rolul de medic și pare a înțelege că
menirea ei nu mai este de a numi o boală, ci de a asista la
traseul descendent al unei ființe umane care alege tăcerea
ca formă ultimă de revoltă împotriva suferinței, a propriei
persoane și a faptului de a fi om. Acesta este, de altfel,
visul fără speranță al Ființei, al cărei scop trebuie să fie a nu
deveni nu ireală, ci vie. Adevărul pe care cuvintele îl poartă nu va putea vreodată fi la fel de ucigător și straniu ca
minciuna lor. Poți să stai nemișcată și tăcută. Măcar așa nu
minți. Afirmația se subînțelege, până la finalul filmului, ca
fiind aproape tautologică, pentru că delirul lui Elisabeth și
inocența inițială a infirmierei se pierd una în îmbrățișarea
seducătoare și păcălitoare a celeilalte. Senzația Almei (în
suedeză, suflet) după ce privește o peliculă cu Elisabeth că
aș putea chiar să mă transform… să intru în pielea ta devine
mai mult decât o percepție și procesul ei de transformare
este cu atât mai complex cu cât este guvernat de tăcerea
imperturbabilă a femeii. Grăitoare până la iluzia copleșirii
ipostazei de muțenie a personajului feminin sunt scenele
în care cadrele îi înfățișează acesteia buzele, întredeschise
și mustind a gânduri, însă nimic, până în minutele ultime
ale filmului, nu o poate determina pe Elisabeth să revină
la ceea ce am îngrădit cu atâta înverșunare a fi exponentul
fundamental al comunicării. Cuvântul.
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Imaginându-ne o clasificare aproximativă și speculantă
a tăcerii, am putea-o cu ușurință regăsi în ipostaze firești
(unele inconștiente, altele abuzate de afluența cotidianului
și a rutinei) ale existenței noastre. Sunt tăcerile mistice,
divine, de rugăciune și expectativă, cele care preferă
această formă goală a cuvântului nu ca pe o lipsă a sa, ci
ca pe o alternativă care poartă cu ea consistențe mult mai
cuprinzătoare. Apoi tăcerile revoltătoare, comutate în făgașul radical al unui fel de-a trăi, tăcerile gândite, migălite,
construite pe eroziuni profunde. Postura neputincioasă a
cuvântului se ivește tocmai atunci când cele două femei,
infirmiera și pacienta, locuiesc împreună, într-o casă pe
malul mării. Aici câștigarea și pierderea unilaterale ale
încrederii (Alma este cea care povestește, își populează
singură diegeza) sunt întreținute de revelația unui suflet
cel puțin la fel de chinuit, chircit și dezamăgit ca cel al
Elisabethei. Însă dacă aceasta din urmă refuză exemplar
cuvântul, în toate stările și tranzițiile emoționale pe care
le parcurge alături de Alma, limitele de înțelegere ale infirmierei ating cotele exasperării, ale dorinței de răzbunare.
Inadaptate și gustând sentimentul nutritiv al izolării, cele
două femei își au dramele lor distincte, iar la intersecția
aproximativă și deloc rectilinie dintre cele două nu e nimic altceva decât o și mai mare liniște. Elisabeth îi poate
insufla Almei vocația tăcerii prin exemplul său, însă Alma
nu îi poate împrumuta celeilalte amploarea pe care ea o
simte în cuvânt, iar acest lucru se petrece tocmai pentru
că nevoile celor două se despart vertiginos. Elisabeth se
refugiază în tăcere, debarasându-se de responsabilități,
de amploarea vreunui sentiment, dar mai ales de trecut,
iar Alma se destăinuiește pacientei sale într-o foame de
dialog care o conduce către exasperarea negăsirii vreunui
răspuns.
Viața se inoculează în toate. Lipsa cuvintelor nu o poate
păcăli și nu o poate reduce. Radioul deschis din brațele
Almei silabisește concluziv nu vorbim… nu ascultăm… nu
înțelegem… în timp ce Elisabeth doarme și miroase a somn
și a lacrimi. Aceeași gură întredeschisă, mai predispusă
spre a vorbi în somn decât în trezie și apropierea mereu
bănuitoare a Almei. Un rol aparte îl au mâinile, pornind
de la imaginea fulgurantă a răstignirii și continuând cu
felul în care cele două femei își ating palmele, își mângâie
obrajii, fumează și se preumblă prin aerul stătut de cuvinte
al camerei. Nu în ultimul rând, mâinile Elisabethei care
acoperă înșelător duios fotografia ruptă vertical cu băiatul
ei și date la o parte, una câte una, de mâinile mângâioase
ale Almei.
Schimbul ultim de identități dintre cele două este declanșat din nou de atingerea unei mâini. La venirea soțului
orb al Elisabethei, se petrece într-o hipnoză și într-un vertij

amețitor și inconștient, comutarea, înlocuirea sporadică a
unei vieți cu alta. Ea se ivește la atingerea obrazului bărbatului, cu o mână care nu ezită, condusă de o alta, ca și cum
ar fi învățată să atingă, să mângâie și să populeze asumat
un soi de alteritate în care un trecut întreg revine cuiva
care nu-l poate duce. Ciclicitatea și repetarea, ca prezențe
secundare ale tehnicii de realizare și povestire, sunt prezente cel puțin din două perspective. Mai întâi, povestea
băiatului Elisabethei este spusă de două ori, fără diferențe
imagistice sau de discurs, ca și cum o dată ar fi ascultat-o
chiar cea care o povestea, ca și cum și-ar fi amintit-o și a
doua oară, pentru cea care își frângea încruntată mâinile,
ascultându-și relatată viața ca pe o mărturie extrinsecă a
motivului tăcerii ei. Reluarea este, de asemenea, prezentă
simbolic în sensul unei triplicări a lipsei. Almei îi lipsește tăcerea, Elisabethei cuvântul, iar soțului, vederea. Înlănțuite,
golurile acestea și-ar putea găsi împăcarea unul în celălalt,
dacă lipsa și nevoia nu și-ar manifesta pe rând și deodată
vehemența și autonomia. Posibilitatea rămâne semnul
interogației care se ridică doar atunci când amintirea fericirii ca potențialitate sperată revine. Mi-ar plăcea să am…
Iubesc… Nu am… Condiționalul optativ al existenței implică, într-adevăr, o problemă de optică. Din ce unghi putem
privi lipsa și din care e bine să ne privim surplusurile? Poți
fi una și aceeași persoană în același timp? Dacă da, cu ce
preț și dacă nu, cu ce preț? Concluzia Almei este poate
veridică și atotcuprinzătoare, pentru că răsare dintr-o revelație autentică. N-ajută să vorbești. O lumină care sfâșie.

E S E U

Tamara Bivol

O ţară, un adevăr, un vis
R

omânii care locuiesc între Nistru și Prut - un petic
de pământ pentru ruși, jumătate din inima Moldovei
pentru români - au trecut prin crude și nemiloase
vremuri și prin nedreptăți istorice care nici până în astăzi
nu au fost complet reparate. Oamenii de aici au simțit de
mai multe ori durerea despărțirii de frații lor, dar și bucuria
revederii deopotrivă, luptând perpetuu împotriva forțelor
care aveau putere decizională și care, de cele mai multe
ori, nu au luat în considerare dorințele și aspirațiile lor.
Astfel, Basarabia a fost ruptă de la trupul patriei-mamă
în 1812 și supusă celui mai amplu proces de rusificare, a
fost prima provincie românească care s-a unit cu Vechiul
Regat în 1918, dar și cea care, împreună cu Bucovina de
Nord, a cunoscut iar despărțirea în 1940. În ciuda tuturor
întorsăturilor pe care le-au impus vremurile, aici vibrează
încă o autentică viață românească, aici spiritul românesc
e implantat adânc în conștiința oamenilor și tot aici românii nu vor fi niciodată mulțumiți până când nu vor trăi
alături de frații lor de peste Prut. Astăzi, pentru că venind
din Basarabia la studii în Iași, trebuie să trec o graniță, s-a
născut în mine dorința puternică de a demonstra adevărul
istoric: pe cele două maluri ale Prutului trăiește o populație
care simte și gândește la fel, o populație unită sufletește,
care mai are nevoie doar de un imbold pentru a realiza
marele vis de a trăi împreună, indiferent de forma pe care
ar îmbrăca-o în zilele noastre.
Vin din Basarabia și sunt un participant activ la viața
societății de acolo, ceea ce îmi conferă un avantaj, însă nu
unul care mi-ar ușurat munca, ci dimpotrivă. Sărbătorirea
Centenarului reprezintă, pentru mine, un prilej de a dezbate aspecte controversate, de a combate sau de a susține

anumite idei, deși unii ar găsi mai de dorit complacerea în
entuziasmul general și în fascinația pe care o oferă celebrarea celor 100 de ani și să mă rezum la elogierea unor
personalități. Am ales să mă îndrept spre segmente mai
puțin luminoase și să conturez felul în care au acționat forțele oculte rusești împotriva unirii. Ceea ce m-a determinat
să merg pe acest drum a fost reticența unor oameni din
Basarabia față de unire, după o scurtă cercetare ajungând
la concluzia că aceste rezerve (sau chiar refuzuri vehemente) au apărut din cauza unui sistem propagandistic foarte
bine pus la punct de către ruși, propagandă ce a început
în 1917 și nu s-a încheiat niciodată. Am descoperit mai
mult decât atât: informațiile propagate s-au pietrificat în
mituri, rămânând vii și răspândindu-se până astăzi; din
acest motiv, concepțiile greșite trebuie dezbătute și combătute pentru a fi așezate sub semnul adevărului istoric.
Concepțiile eronate născute acum un secol se perpetuează și astăzi, de aceea, am ales să analizez materialele brute,
neprelucrate – presa - și pe baza observațiilor realizate,
să-mi formulez propriile concluzii.
Ipoteze precum dezvoltarea istorică distinctă a popoarelor de pe cele două maluri ale Prutului, diferențele
etno-lingvistice, agresiunea românilor față de basarabeni,
așa-zisele scopuri ascunse ale celor dintâi, precum și lipsa
de autoritate și reprezentativitate a Sfatului Țării au fost
doar câteva dintre ideile care s-au perindat în ziarele rusești
ale vremii și în scrierile istoriografice de stânga. De cealaltă
parte, ziarele românești din Vechiul Regat și din Basarabia
reflectau o adevărată înflăcărare unionistă, desprinsă din
sânul societății pe care o reprezentau. Aceste două viziuni
se regăsesc confruntându-se și astăzi în Basarabia, într-o
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luptă inegală, în care mijloacele financiare de care dispun
românii sunt inferioare celor venite de la Moscova.

Activitatea Sfatului Țării - legitimă sau abuzivă?
În anul 1917, obiectivele propagandei rusești de
orientare bolșevică erau să distrugă în conștiința
basarabenilor speranța libertății, să-i facă pe aceștia să se
creadă incapabili de autodeterminare și de autoconducere,
să construiască fictiv dușmani externi și interni și să lase o
singură luminiță la capătul tunelului: revoluția bolșevică
și Republica Federativă Democratică Rusească (în fapt,
inexistentă). În realizarea acestor scopuri, primordială a
fost distrugerea oricăror instituții basarabene sau inițiative
de preluare a puterii și de reformare, motiv pentru care
Sfatul Țării a devenit principala țintă a zecilor de articole și
publicații rusești ale vremii.
Referitor la formarea Sfatului Țării, publicațiile rusești susțin că a fost neîntemeiată și total abuzivă față
de populația basarabeană: „Контрар воинцеи класеи
мунчитоаре, а цэрэнимии трудитоаре, контрар
доринцеи мажоритэции популациеи дин цинут, фэрэ
ка попорул сэ фи вотат а фост формат арбитрар ашазисул орган супрем цинутал Сфатул Цэрии” (Contrar
voinței clasei muncitoare, a țărănimii truditoare, contrar
dorinței majorității populației din ținut, fără ca poporul
să fi votat, a fost format arbitrar așa-zisul organ suprem
Sfatul Țării) 1. Constituirea acestuia nu a fost însă deloc
arbitrară, ideea unui organ de conducere propriu fiind
susținută de populația de la est de Prut, care a preluat-o
de la revoluționarii bolșevici. Desfășurarea evenimentelor
din Rusia și ideile care se propagau la momentul respectiv,
în special ideea de autodeterminare, au sădit în sufletele
tuturor popoarelor speranța libertății naționale și a conducerii proprii. Așadar, nu doar românii din Basarabia visau
la autonomie, libertate lingvistică, administrativă, școală și
armată, aceste teze fiind adoptate pe tot teritoriul Rusiei
Sovietice și nefiind nicidecum înfăptuiri ale unor oameni
politici locali sau propagandiști2. Ideea unei instituții cu
deplină autoritate circula în diverse cercuri de politicieni,
intelectuali și chiar simpli cetățeni și a început să se contureze sub presiunea venită din Ucraina. Atunci când Rada
Ucraineană a considerat Basarabia ca parte a Ucrainei,
oamenii politici dintre Nistru și Prut au purces pentru
prima oară la înfăptuirea dorințelor lor și ale populației ce
1 I. Minț, Biruinţa Puterii Sovietice în Moldova, Chișinău, Editura Carte Moldovenească,
1979, p. 267.
2 Ion Agrigoroaiei, Opinie publică în vremea Războiului de Întregire și a Marii Uniri, Iași,
Editura Fundației AXIS, 2004, p. 137.

o reprezentau și apărau. Despre aceste acțiuni abuzive ale
Adunării Naționale Ucrainene, acolo unde revoluția bolșevică câștigase mult teren, nu menționează niciun istoric
rus, evitând cu bună știință acest motiv fundamental care
a determinat întemeierea Sfatului Țării în noiembrie 1917.
De asemenea, și componența Sfatului Țării a fost
criticată; conform surselor bolșevice, organul era unul
burghezo-moșieresc, în care membrii proveneau doar
din anumite categorii sociale și nu erau aleși prin vot
național, nu erau așadar reprezentativi pentru toată
populația: „Kомиссия без каково-либо народного
голосование укомплектовала основной состав Сфатул
Цэрии из представителей буржнуазии, помещиков и
их прислужников” (Comisia [special organizată pentru
selecția membrilor], fără niciun vot popular, a ales membrii principali ai Sfatului Țării din reprezentanții burgheziei,
proprietarilor și a servitorilor lor) 3. Ceea ce contrazice
aceste afirmații sunt rezoluțiile Congresului militar moldovenesc din toată Rusia, de la 25 octombrie 1917, când
s-a hotărât, pe lângă autonomia politică a Basarabiei,
componența și modul de selectare a membrilor în Sfatul
Țării. Astfel, unii membri erau aleși fie direct de masele
populare din rândurile intelectualilor și gospodarilor care
deja aveau un renume în societate, fie de către o organizație de masă care, iarăși, reprezintă interesele unui anumit
segment al populației4.
Mai mult decât atât, conform listelor membrilor prezenți,
încă de la primele ședințe, Sfatul Țării prezenta o diversitate în primul rând socială și, în al doilea rând, din punct de
vedere al reprezentativității pe națiuni. Firesc a fost ca națiunea română să fie majoritară în această instituție, aceasta
fiind urmată de un număr proporțional de reprezentanți ai
minorităților în funcție de ponderea acestora în societate.
După majorarea numărului deputaților de la 120 la 150,
diversitatea era și mai mare: 105 români, 15 ucraineni, 14
evrei, 7 ruși, 2 germani, 2 bulgari, 2 găgăuzi, 1 armean, 1
polonez și 1 grec5. În aceste condiții, nimeni nu era favorizat, iar, pentru rușii bolșevici, această idee devenea din
ce în ce mai greu de acceptat, odată cu cea a pierderii
luptei revoluționare în fața democrației basarabene. Astfel,
crește propaganda, aceasta devenind agresivă, dublată de
anarhia soldaților de pe frontul românesc ce trebuiau să se
întoarcă în Rusia bolșevică prin Basarabia.
3
Симион Яков Афтенюк, Действительность и измышления фальсификаторов,
Chișinău, Editura Carte Moldovenească, 1984, p. 20.
4 Vasile Harea, Vlad Bejan, Unirea Basarabiei cu Patria Mamă, Iași, Editura Fundația Axis,
1998, p. 199.
5 Ion Agrigoroaiei, Unirea Basarabiei cu România în presa vremii. Un studiu de caz: ziarul
„Mișcarea” (Iași 1918), Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 1999, p 38.
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Acțiunile armatei române din Basarabia
reflectate în presă
În aceeași serie a deciziilor Sfatului Țării contestate se
înscrie și strigătul de ajutor al acestuia către frații de peste
Prut în vederea salvării basarabenilor de anarhia soldaților
ruși ultra-bolșevizați. În acest sens, organul legislativ
basarabean a fost acuzat de trădare prin folosirea
diplomației secrete6.

Mai mult decât atât, se insistă pe dorința militarilor
de a trece Prutul și de a vorbi cu românul de acolo în
aceeași limbă, pentru a le demonstra tuturor oamenilor
că fac parte din același popor: „Pentru aceasta am luat
noi armele, pentru a dobândi această libertate de a ne
înțelege și a îngriji cu unii în comun de lipsurile noastre,
pentru a ne înțelege mai aproape unii cu alții (...). Cu frații
noștri de peste Prut, din moment ce am putut vedea mai
de aproape, ne-am regăsit, cu alte cuvinte, am găsit că
sufletul moldovanului trăiește în numeroasa populație
basarabeană”10.

În primul rând, intervenția efectivelor românești nu s-a
realizat din exclusiva inițiativă a Sfatului Țării, care era
considerat de rusofili „нежизнеспособный” (neviabil).
Solicitarea venea și din partea oficialităților civile și militare
străine, interesate în menținerea ordinii și apărarea căilor
de comunicație, dar, mai ales, din partea locuitorilor din
teritoriul jefuit și atacat de trupele rusești aflate în retragere: „Fărâmăturile oștirii rusești, în numele revoluției și
al libertăților ardeau curțile, prădau moșiile și chemau și
marea mulțime țărănească dintre Nistru și Prut la aceste
manifestații puternice”7. În ziarul „Mișcarea” sunt explicate
pe larg motivele intervenției române în Basarabia: „Era
cu atât mai necesar să răspundem acestei chemări (...)
cu cât bande răzvrătite din armata rusă opreau trenurile
pentru aprovizionări pentru armata română și rusă (...). În
aceste condițiuni, era absolută nevoie să se asigure linia
Chișinău-Ungheni și să restabilim ordinea în regiunea de
unde trupele noastre se aprovizionează și în care populațiunea înspăimântată de omorurile și jafurile bandelor ruse
răzvrătite reclamă ajutorul oștirilor române”8. Românii vin
astfel, să „aducă rânduială și liniște în sate” și încă de la
început se dezminte orice tentativă de ocupare a țării: „Vă
declar sus și tare că Oastea română nu dorește altceva
decât ca, prin rânduiala și liniștea ce aduce, să vă dea
putința să vă statorniciți și să vă desăvârșiți autonomia și
slobozeniile voastre, precum veți hotărî voi singuri”9.

De cealaltă parte, ziarul rusesc „Бессарабская жизнь”
(„Viața Basarabiei”) a adoptat o poziție fermă împotriva
intrării armatei române în Basarabia, aflată sub anarhia
soldaților ruși care se retrăgeau. Într-un articol scris de
un comandant moldovean care se angajează să apere
capitala de „ocupația românilor oligarhi” se menționează:
„Я принимаю на себя эту тяжелую и ответственную
задачу в тот момент когда румынская царствующая
олигархия (...) хочет выложить свою хищную руку на
молодую молдовскому республику” (Primesc această
grea și responsabilă sarcină de a apăra Chișinăul în momentul în care conducerea română oligarhică vrea să își
pună mâna răpitoare pe tânăra republică moldovenească)11. Peste doar două zile, Partidul Socialist din Basarabia
își exprimă și ei profundul dezacord față de acțiunile românilor: „Представители соц. партии внесли резолюцию
протеста против входа румынских войск, в котором
указывали на опасность всех мероприятия, могущих
привести фактической оккупация Бессарабию”
(Reprezentanții Partidului Socialist au făcut o rezoluție
de protest împotriva intrării trupelor românești, în care
au arătat pericolul tuturor măsurilor ce ar putea duce la
reala ocupare a Basarabiei)12. Același text sugera și faptul
că există pericolul izbucnirii unui adevărat război civil, cu

6 Резолюция социалистических и исполнит. комитетов, în „Бессарабская жизнь”, 12
ianuarie 1918, anul XI, nr. 9, p. 1.
7 Mihail Sadoveanu, Românii, în „Opinia”, 20 august 1919, anul XV, nr. 3702, p.1.
8 Ion Agrigoroaiei, op. cit., pp. 151-152.
9 Ibidem, pp. 153-154.

10 Cu frații noștri, în „Opinia”, 26 noiembrie 1917, anul XIII, nr. 3212, p.1.
11
Каменск И., Приказ войсками отряда защищающего город Кишинёв, în
„Бессарабская жизнь”, 10 ianuarie 1918, anul XI, nr. 7, p. 1.
12 Резолюция социалистических и исполнит. комитетов, în „Бессарабская жизнь”, 12
ianuarie 1918, anul XI, nr. 9, p. 1.
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toate consecințele lui dezastruoase13. Mai mult decât atât,
în publicațiile rusești se menționa chiar faptul că românii
sunt agresivi față de basarabeni: „...сателе Поганешти,
Сэрата-Резешь ши Воинеско сунт импресурате де трупе
ромыне, каре траг ын локуиторь” (...satele Pogănesti,
Sarata-Rezeși și Voinesko sunt împresurate de trupe române, care trag în locuitori)14. Aceste acuzații propagandistice
pot fi, însă ușor dezmințite utilizând material din aceeași
publicație periodică: „враждебный ж намерение против
Бессарабии, румыны не имели” (românii nu aveau nici o
intenție ostilă împotriva Basarabiei)15. De altfel, între românii de pe ambele maluri ale Prutului se legau relații strânse,
bazate pe faptul că vorbeau aceeași limbă și se asemănau
în diverse alte privințe: „Deodată sosiră acești români. La
grăit grăiau ca și Moldovenii: se înțelegeau (...). Încet, încet
se recunoșteau. Sângele apă nu se face! Vorba aceasta a
strămoșilor o spuneau deseori și unii dintre ofițerii români.
Aceștia se nemeriseră oameni cuminți și buni”16.
Astfel, dacă în toamna anului 1917 populația Chișinăului
„nu putea ieși din casă de groaza bolșevicilor”17, în martie,
datorită acțiunilor trupelor românești, pericolul a fost pe
deplin eliminat: „Armata pe care guvernul dv. a trimis-o
pentru ordine, a făcut cu adevărat rânduială. Toți locuitorii
din ținutul Basarabiei sunt feriți de jafurile bolșevicilor,
comise de la revoluție încoace”18. Nici vorbă de război
civil sau de ocupație, așa cum specula și propaga presa
rusească.

Propaganda de atunci, ecourile de acum

Un exemplu concludent îl reprezintă filmul Podurile
(realizat în 1973, în regia lui V. Pascaru), care surprinde,
în cadre simple, viața grea a țăranului basarabean în anii
de după 1918. Mai presus însă de evidențierea nefericirii
și a descumpănirii oamenilor, stă găsirea și ponegrirea
vinovaților, reprezentați exclusiv de autoritățile române.
13 Ibidem, p. 1.
14 I. Minț, op. cit., p. 289.
15 Пленные и раненые румыны, în „Бессарабская жизнь”, 10 ianuarie 1918, anul XI,
nr. 7, p. 2.
16 Mihail Sadoveanu, op. cit, p. 1.
17 Serbările românești din Chișinău, în „Mișcarea”, 30 ianuarie 1918, anul X, nr. 23, p. 1.
18 St. Vlădescu, Între România și Basarabia, în „Opinia”, 23 martie 1918, anul XIV, nr. 3305,
p. 2.

foto: Ioan Răducea

Deși numeroase izvoare narative și documentare dezmint acuzațiile și ipotezele nefondate ale pro-rușilor, din
păcate, o bună parte dintre ideile născute în prima jumătate a secolului al XX-lea au fost perpetuate de-a lungul
secolului al XX-lea de către pseudo-istorici și oameni
politici, creând până în zilele noastre polemici. Ideile au
rămas aceleași. Au schimbat doar metodele. Locul ziarelor tipărite a fost luat de ziarele și platformele online, iar
industria filmului a devenit foarte puternică și accesibilă
maselor, având o influență covârșitoare.
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foto: Ioan Răducea

Total eronat e surprinsă scena intrării armatei sovietice
în Basarabia în iunie 1940, în urma ultimatului adresat
României de către U.R.S.S. În filmul lui V. Pascaru, armata este întâmpinată cu urale și strigăte de Спасибо!
(Mulțumim!), pahare de vin, bucurie și foarte mult entuziasm: „Azi e sărbătoare mare! Pentru Moldova Slobodă!
V-am așteptat... Tare v-am așteptat.”19. Această imagine
a eliberării de către sovietici s-a păstrat și s-a propagat
perpetuu până în ‘89, ea fiind doar un exemplu „clasic”
al felului în care un aparat de propagandă bine organizat
poate transforma o zi de doliu în zi de sărbătoare.
19

Ibidem, min 28.

Spre deosebire de această idee, care a murit odată cu
prăbușirea U.R.S.S., altele s-au născut după proclamarea
independenței Republicii Moldova și continuă să fie și
astăzi subiect de dispută. Filmul Unirea prin ocupație.
Ecouri propagă idei aproape de sfera absurdului, prezintă
informații nesusținute de nicio sursă viabilă și tratează vădit părtinitor evenimentele. Aici se susține că basarabenii
au fost trimiși la munci silnice în alte provincii românești20
și torturați prin metode „medievale”21, lucru total inadmisibil și inacceptabil pentru mijlocul secolului al XX-lea. În
aceeași serie a filmelor pseudo-documentare, menite să
20
21

Unire prin ocupație. Ecouri, min. 6.
Ibidem, min. 10-11.
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mai mult sau mai puțin pragmatic, sunt aduse în discuție
aspecte asemănătoare cu cele analizate în prima a eseului:
intrarea armatei române în Basarabia în 1918, legitimitatea
Sfatului Țării, dar și evoluția Basarabiei în componența
României Mari. Se afirmă, spre exemplu, că autoritățile
române au ucis peste 30 000 de basarabeni22 fără a se
argumenta științific sau prezenta statistici elocvente.

Cine ne va fi alături?
În 1918, soldații, scriitorii, ziariștii și toți oamenii cu suflet
românesc au luptat pentru unire. Dar astăzi, cine și cum o
mai face? Astăzi, în ceas aniversar, a venit momentul să
ne întrebăm dacă la 100 de ani de la îndeplinirea idealului
național din 1918, pentru care a luptat o generație de aur a
poporului român, s-a născut și va acționa o altă generație.
Ne întrebăm, în primul rând, dacă noi suntem generația
care trebuie să lupte pentru unire, făcând mult mai puține
sacrificii decât generațiile precedente? Oare vom putea să
ne reluăm dreptul de a trăi într-o mare și unificată familie
românească fără a avea nevoie de pașaport pentru a ne
vizita rudele?
Basarabia de astăzi, la fel ca cea din 1917-1918, este un
generator de românism aflat într-o continuă efervescență.
Acolo pulsează entuziasmul unor tineri ce își doresc cu
adevărat sa treacă Prutul fără graniță. Tot ei sunt conștienți
că nu poți pune frontiere sufletului, căci gândurile și emoțiile trec granițele fără pașaport. De aceea, astăzi, odată
cu cele câteva mii de elevi și studenți care trec Prutul spre
instituțiile de aici, vine și o energie aparte. Ei vin ca reprezentanți ai unor generații îndurerate și pline de dorul
mamei. Ei vin de acasă, căutându-și și aici un „acasă”. Ei
aleg să lupte pe două fronturi, având scopul final de le
fuziona într-un tot întreg, unitar și stabil. De la acești tineri
a început deja unirea. Cine le va fi alături?

aducă „lumină” în anumite chestiuni, se înscrie și documentarul istoric Istoria Moldovei, realizat sub patronajul
președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon. Filmul are
la bază teoria moldovenismului, teorie ce presupune totala distincție între moldoveni și români ca etnie și se bazează pe evoluția istorică a Moldovei Mari, Moldova în care
a domnit Ștefan cel Mare. Această teorie, în primul rând,
se constituie pe interese strict politice, ceea ce îi scade în
mod automat din credibilitate. În al doilea rând, fondul ei
științific este unul precar, căci contravine fățiș unei realități
ce nu poate fi contestată – teoria îi exclude pe moldovenii
din dreapta Prutului din rândurile românilor, considerându-i parte a Moldovei Mari, deci moldoveni. Într-un mod

Deci, dacă în 1918 unirea a început de la suflet, de la cuvânt și de la limbă, de ce nu am putea-o direcționa și astăzi
în același sens? Luând toate acestea în considerare, astăzi
vă îndemn să ne întoarcem privirea din mirajul trecutului
spre vertijul prezentului și să răspundem chemărilor așa
cum se cuvine. Vă rog doar să vedeți mâinile întinse și strigătele de dor. Vă rog să îi căutați și pe cei al căror orizont e
umbrit de manipulare și propagandă și să le deschideți lor,
dar mai ales lor, sufletele voastre, pentru a le demonstra
că și de o parte și de alta a Prutului avem același suflet
românesc și că Unirea nu se va face, ci Unirea o vom face.
Fragment dintr-o lucrare care a obținut Premiul I la
Concursul Național de Comunicări științifice, Arad, 2018.
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Istoria Moldovei, episodul 3, min. 29.

U N I V E R S I T A R I A

MEHR LICHT! MEHR FILIT!
A plouat mult la FILIT. Ploaie de toate speciile și de toate etiologiile.

Roxana Dumitrache

D

in colecția toamnă-iarnă și primăvară-vară. Ploaie
prêt-à-porter, de purtat de dimineața până seară.
Ploaie mică, mijlocie, mare, aritmică sau monocordă - ca două treimi din muzica nouăzecistă. O ploaie
care a dușat compulsiv orașul, ca răbdarea pisoilor care
își curăță blana și în somn. Câtă ploaie a curs atunci peste
cortul FILIT! Și ce a mai tremurat din toate încheieturile
Herr FILIT (omulețul cititor longilin și verde, mai prezent
pe tricouri decât toată istoria muzicii rock la un loc). Eu
nu pot să-i spun altfel decât ceremonios „Herr”, pentru
că are freza aia de psihanalist austriac cu două șuvițe
lungi ca spaghetele și mutra etern preocupată. Și era
Herr FILIT așezat ca un Zeppelin pe-o latură a cortului,
mișcându-se psihedelic pe ritmul ploii și al vântului.
Mi-am făcut ceva griji pentru el, admit. Dacă ar fi zburat
cumva, cu puțin noroc, poate că ar fi ajuns pe o planetă
mai verde, mai veselă, mai bună. Dar ce planetă mai
bună, mai veselă și mai verde decât planeta FILIT există ?
FILIT-ul meu a durat o zi și jumătate, așa ni s-au potrivit respirațiile. Și avioanele. Cât să-l prind, totuși, pe
Nuruddin Farah. Și pe Dan Coman și György Dragomán,
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la Întâlnirile ALECART. Să-i revăd pe liceenii frumoși, deștepți
și buni și pe cei care-i învață să fie buni în scris și dincolo de
scris: Nicoleta Munteanu și Emil Munteanu. Și să mă ciocnesc
de toți cei pe care îi știu din viu și din scris, deci din dublu-viu.
FILIT e un oraș în oraș, un polis al literaturii. Singurul oraș din
lume cartografiat de literatură, singurul spațiu în care te deplasezi de la o poezia la alta și nu dintr-un loc în altul, te oprești
într-o proză ca pe un peron de TGV, urci și cobori la nesfârșit,
timp în care recunoști alți călători, le faci cu mâna, unii îți mai
scriu pe o carte, alții îți trimit salutări bunicii, pe unii îi curtezi
din copilărie și-i vezi în sfârșit, pe alții îi placi mai mult în scris și
poate că așa trebuie să fie. Și mai sunt, evident, voluntarii FILIT.
Cei care fac orașul ăsta să existe, îi suflă aer din plămânii lor
și-i dau viață. Tinerii care au grijă de cele mai mari și mai mici
lucruri și fără de care FILIT nu ar fi și nici nu s-ar povesti. Cei
150 de voluntari de anul trecut. Amelia și Ami, eroinele zilei.
FILIT trebuie să existe. Uriaș, ca anul trecut, nu îmbucătățit
de karme nefaste. Și la fel de luminos ca tot timpul. Poate că
Goethe avea dreptate în ultimele secunde de viață să ceară
mai multă lumină. Mehr licht-ul lui a meritat un început de
lume. Poate că există pe undeva și un mehr FILIT.

Roxana Dumitrache
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de Studii Politice și
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ANTI-ELOGIUL CITITULUI
Cititul e unul din acele lucruri extraordinare care au de pierdut de pe urma laudelor care li se aduc. Nu știu cum se
face că, atunci cînd se întîmplă să văd pe undeva laude aduse lecturii, aproape pot să pun pariu că vor fi o sursă de
indispoziție.

Cătălin Pavel

A

sta pentru că elogiul lecturii implică de multe ori
și o condamnare filistină a altceva. De exemplu, a
sportului, care înseamnă, chipurile, mușchi și nimic
în cap. Total greșit – o viață dedicată sportului este la fel de
onorabilă ca una dedicată cititului. Tot o aiureală e să ridici
osanale cititului văzut ca un fel de contrapondere pozitivă
a lumii dansului sau, știu eu, a călătoriilor. Sau ca și cum,
fundamentalist, literatura ar putea ține loc de educație
sexuală (sau sex) sau de mîncare (hrana spiritului nu e
chiar așa certată cu hrana trupului pe cît se zice). Alteori,
lauzi cărțile, iar pe la cusăturile discursului tău se vede că
ceea ce îl umflă este, de fapt, nu dragostea de cultură, ci
disprețul față de cei lipsiți de ea. Nu zic deloc că trebuie să
ne dăm în vînt după incultură. Dar dacă privești de sus un
om pentru că a petrecut mai puțin timp buchisind, fără să
te intereseze cum e construit, e semn că nu ești OK.
Mă enervează și cînd în spatele discursului pro-citit se
află postulatul unei compensații supreme pe care cititul
ar reprezenta-o pentru sărăcie. Argumentul ăsta e practic
cam așa: n-are nimic că ești sărac, adevăratele bogății ale
lumii sînt ascunse în paginile cărților. Or, înainte să devină
vreun mare rafinament, cititul rămîne o formă de educație,
iar educația este corelată cu salarii mai mari, nu mai mici.
Cultura nu mai trebuie pusă pe piață ca un fel de „puterea săracului” sau „bogăția săracului”, un fel de sirop de
porumb în loc de miere. Mai degrabă, deși îți temperează
inteligent ambițiile lumești, lectura te învață direct sau
indirect cum să votezi mai bine și cum să-ți gospodărești
banii.
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Alt deserviciu care se face cititului este asocierea lui exclusivă cu capodopere. E ceva în neregulă cu cei care proslăvesc bibliotecile și sînt mereu cu Tolstoi și Dostoievski
pe buze. Nu-mi dau seama acum ce. Poate ostilitatea lor
față de distracție. Cartea e ceva serios, înălțător, e o capodoperă. Citești și plîngi. Or, cultura e în primul rînd bucurie. Cărțile care ne bucură și ne educă au uneori mize mici,
unele sînt experimentale sau iconoclaste, altele sînt deocheate sau cu mistere cam simple, dar, e drept, niciodată
într-o limbă lipsită de precizie și de putere. Marea cultură
există, pînă la urmă, chiar și fără numele mari. (Să nu se
înțeleagă că aș avea ceva cu Tolstoi și Dostoievski. Cîntau
excelent; păcat că s-au despărțit). O altă disfuncționalitate
din panegiricele lecturii este obsesia cantitativă: „citise
tot”; „avea mereu o carte în mînă”. Păi ceva nu e-n regulă
dacă avea tot timpul o carte în mînă. Cititul ar trebui să te
învețe, între altele, că nu e bine să citești prea mult. Și că
deschizi o carte nu ca să te ascunzi de oameni, sau pentru
că nu știi cum să interacționezi cu ei și nu-ți rămîne altceva
de făcut – ci ca să te întorci apoi mai din plin la oameni.
În fine, uneori, apologia cititului e doar o șmecherie
retorică a unora care au renunțat foarte devreme la citit.
Pe atît de devreme pe cît de tîrziu s-au apucat. Nu pot
să scap de bănuiala că unii din cei care ne dau mereu în
cap cu panouri publicitare pentru lectură au început să
citească abia prin facultate - cîteva romane, cîteva cărți de
eseuri, nume mari de tot, și s-au lămurit cum stau lucrurile
cu cultura. S-au mai lămurit și că ea, așa bună de nimic
cum e, e bună pentru imagine. Sigur că dacă un semidoct
spune că e bine să te cultivi, lucrul tot un adevăr rămîne;
dar nu genul de adevăr care inspiră fapte. Acum, dacă ai
descoperit tîrziu cărțile nu înseamnă, evident, nici că ești
vinovat în vreun fel, nici că nu vei putea deveni, cu vremea,
mai cult ca oricine altcineva (un obiectiv cam ridicol,
de altfel). Problema mea e cu cei care simt că a sosit
momentul să-și adauge cultura la CV ca pe un accesoriu,
așa cum se orientează o companie de papuci să pună puf
pe ei dacă piața o cere.
Pe scurt, dacă vrei să citesc, nu mă mai povățui s-o fac.
Mai bine dovedește-mi că și tu citești în tramvai, și asigură-te că biblioteca liceului e prietenoasă și are și noutăți
bine alese. Arată-mi că ești un om bucuros, fără frustrări și
fără resentimente; atunci o să caut sursele bucuriei tale, o
să constat că una din ele este lectura, iar asta o să-mi dea
și mie idei. Și mai vreau să știu că, da, la unele meciuri nu
te duci pentru că stai să citești, dar la altele te duci pentru
că joci tu însuți.
Cătălin Pavel este arheolog și scriitor. Două dintre romanele sale,
Trecerea și Chihlimbar, au fost recenzate în ALECART.

Dragoș Pătrașcu
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JOHN MCCAIN:
APROAPE PREȘEDINTE
Cronica unei morți amânate

Liana Vrăjitoru Andreasen

N

u credeam sa învăț a muri… Pe 25 august 2018,
Senatorul John McCain a plecat zâmbind pe un
drum fără întoarcere, după ce și-a luat rămas bun
într-un mod cu totul neașteptat, dând cu tifla propriului
partid și președintelui actual. Învins de un cancer pe creier,
după ce în tinerețe supraviețuise de două ori, ca pilot în
războiul din Vietnam, prăbușirii avionului și apoi se întorsese zâmbind (printre lacrimi) după cinci ani de tortură în
închisorile vietnameze. Mulți ani mai târziu, când un avion
al campaniei lui politice se clătina groaznic de furtună, de
începuseră toți să se roage și să se țină de mână, McCain
a răsărit pe culoarul de mijloc, cu o vodcă în mână și a râs
de ei spunând: Pe mine nu mă omoară un avion. Mulți
prieteni (și dușmani) își amintesc de umorul lui, uneori
negru, dar plin de căldură umană. Morala unei vieți și a
unei morți neconvenționale răsună astăzi în multe colțuri
ale lumii, acum că a aflat și el pentru cine bat clopotele,
cum spunea Hemingway, scriitorul lui preferat.

Puține lucruri mai surprind astăzi în politica americană.
După opt ani cu un președinte de culoare și după ce
opoziția a sărit ca arsă și l-a ales pe Trump, nimeni nu se
mai miră de atmosfera antagonică și de noua recuzită de
invective care a invadat Casa Albă odată cu suita de bufoni ai Președintelui. De la mare la mic, de la politicieni la
profeții de doi bani ai internetului, fiecare arată cu degetul
în toate părțile, încât chiar și regele e gol! e depășit și nu
mai știi care rege a rămas, de fapt, îmbrăcat. În țara care
s-a proclamat model al democrației moderne, cele două
tabere (republicani și democrați) resping astăzi noțiunea
de compromis și de multe ori este clar că o fac din spirit
de contradicție mai mult decât din principiu. Nu vreau să
plictisesc cu detalii (sau să supăr, fiindcă sigur n-aș fi nici
eu obiectivă).

Pe fundalul lipsei de lecții de viață demne de admirat, cel mai surprinzător episod recent pe scena politică
a fost lecția de moarte dată de senatorul John McCain.
Recunosc, nu prea l-am luat în seamă în 2008, când a
candidat la președinție împotriva lui Obama. Îl vedeam ca
pe un omuleț naiv, poate nu cel mai turbat republican, dar
cel puțin un bunicuț nechibzuit (cum altfel ar fi ales-o pe
trăsnita de Sarah Palin pentru vicepreședinte?). N-am dat
mare atenție la gestul nobil de a-l apăra pe rivalul lui în
fața propriilor fani, explicându-le că Obama nu e arab, nu
e terorist și că s-a născut în America. Când vorbea, dădea
din mâini ca o marionetă și părea de-a dreptul caraghios
atunci când îl comparai cu alura de rock star a lui Obama.
În 2000, când candidase în Partidul Republican
împotriva lui George W. Bush, nici atât nu îl remarcasem.
Pe atunci nu știam că avea o reputație de rebel (prin
moderație) în funcția de senator republican și că apărase
aurita cale de mijloc de nenumărate ori. E foarte probabil
că el ar fi luat decizii mult mai cumpătate după atacul de
pe11 septembrie. Chiar și relațiile cu Vietnam, țara pe care
americanii n-au reușit s-o învingă, tot el a insistat să fie
reluate. Vizita des Vietnamul și îi iertase chiar și pe cei care
l-au torturat și i-au scurtat brațele (acesta fiind, de fapt,
motivul mișcărilor de marionetă pe care le-a avut tot restul
vieții).

VIAȚA, AȘADAR, I-A FOST CONTROVERSATĂ, DAR CU MULTE DE ADMIRAT. DAR MOARTEA? CUM SĂ IASĂ
MOARTEA ÎN EVIDENȚĂ?
Când a fost întrebat într-un interviu dacă se teme de
cancerul pe creier, l-a parafrazat pe William Saroyan:
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știam că toată lumea moare, dar credeam că eu am să
fiu excepția. Apoi a completat, râzând, că, sigur, toate au
un sfârșit, inclusiv el. Dar a ținut să își lase amprenta în
peisajul polarizat al politicii actuale prin câteva gesturi cu
tâlc pe care le-a făcut înainte de a închide ochii.
Bănuindu-l pus pe fapte mari, republicanii (pe care îi
reprezenta în Senat) au spus că trebuie înlocuit, de cum
au auzit de cancer. Vezi bine, erau pe cale să ia o mare
hotărâre în Senat, cea de a distruge sistemul medical mai
democratic și mai uman pentru care se luptase Obama
(sistem poreclit Obamacare). Democrații, fiind minoritari
în Senat, aveau nevoie de cel puțin un vot republican de
partea lor. În ziua deciziei finale, McCain, proaspăt ieșit din
operația pe creier și pornit să popească și el „pre mulți”, a
insistat împotriva rugăminților familiei să ia un avion spre
Washington ca să voteze. Partidul lui l-a aplaudat când
a intrat în sala Senatului, crezând că a venit să dea votul
decisiv ca să îngroape Obamacare.

LA MOMENTUL CHEIE, MCCAIN A ÎNDREPTAT DEGETUL MARE ÎN JOS, ÎN
STIL ROMAN, ACORDÂND, CU ALTE
CUVINTE, VOTUL DEMOCRAȚILOR.
LOVITURA DE GRAȚIE DATĂ MAI
ALES PREȘEDINTELUI TRUMP L-A
FĂCUT PERSONA NON GRATA TOT
RESTUL ANULUI PE CARE L-A MAI
AVUT DE TRĂIT.
Trump, care pe vremuri se sustrăsese războiului din
Vietnam pe motiv că avea un pinten pe călcâi, a declarat
că McCain nu e, de fapt, erou, pentru că eroii nu-s făcuți
prizonieri. Iar McCain și-a frecat palmele (așa-mi imaginez
eu cel puțin) și și-a zis, dacă viu nu te-am impresionat, să
vedem cum o să-ți pice moartea mea.

La moartea lui McCain, așadar, a urmat un mic circ:
Trump n-a spus nimic în onoarea lui decât după ce l-a
implorat propria familie și după ce refuzase să dea curs laudelor pregătite oficial de Casa Albă. Atât a zis, pe Twitter
(ca nu cumva să pară că-i pasă prea tare): mă gândesc și
mă rog pentru familia lui. Cam așa. În statul unde fusese
senator, Arizona, se luau hotărâri să-l onoreze timp de
o săptămână pe McCain, iar Washingtonul îi pregătea o
înmormântare fastuoasă. Trump a dat ordin după doar
jumătate de zi să fie ridicat înapoi steagul coborât la jumătate, de doliu, de pe Casa Albă. Toți i-au sărit în cap,
așa că l-a coborât din nou a doua zi, iar asta nu mai știu
cât a ținut. McCain, la rândul lui, își pregătise meticulos
propria înmormântare până la cel mai mic detaliu. În mod
paradoxal, a cerut să îi citească elogii foștii președinți și
foștii rivali Bush și Obama, iar pe Trump, pur și simplu, nu
l-a vrut la înmormântare. Trei zile, la știri s-au perindat
imagini cu militari și rafale de armă, cu discursuri, cu trecerea în revistă a unei vieți trăite onorabil, cu o coadă imensă
la Capitoliu pentru a se ajunge la un sicriu îmbrăcat în
steagul american, cu personalități nenumărate luându-și
rămas bun cu ochii în lacrimi. În tot acest timp, Trump juca
golf pe undeva. N-a reapărut la Twitter decât să spună
MAKE AMERICA GREAT AGAIN, îmbufnat și supărat pe sat.
Mi-l imaginez pe John McCain privind (de sus? de jos?)
vânzoleala lăsată în urmă și râzând, dar cred ca noi n-ar
trebui să râdem. În America, ca și în Romania, foarte puțin
a rămas din calea de mijloc și nu văd prea mulți care să se
ghideze, cum a facut McCain, după principii, în loc să tragă
pur și simplu de sforile politice care li s-au dat pe mână.
Da, a murit un om, pentru că toți murim mai devreme sau
mai târziu, dar prin moartea lui a vrut să ne întrebe pe toți:
Cine suntem noi, cei rămași în viață, și în ce lume vrem să
trăim?

Adrian Gor,

The Golden Cart
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DE LA NASTASIA FILIPOVNA
LA NENA DACONTE
Și ceva mai încolo, Maria Sara

Marius Galan
Întrebat fiind de doamna pentru care a lăsat viața inert
confortabilă, a divorțat și a decis să împartă copiii (timpul
petrecut cu ei), ce l-a atras la tânăra care îi devenise soție
cu douăzeci de ani în urmă, un personaj a lui John Updike
(din Orășele) se justifică era tânără, era înaltă, era femeie.
Meditând la provocarea (vagă) lansată de Emil, aceea
de a scrie despre îndrăgostirea de un personaj literar,
am realizat că cei mai expuși la asta sunt chiar creatorii
lor. Și exemplul lui Marquez, cu al său Aureliano Buendia
a încolțit în mintea mea din chiar momentul în care am
început să scriu, deși primul meu gând după convorbirea
cu redactorul revistei trimitea la îndrăgostirea unui bărbat sau a unei femei de un personaj literar de sex opus.
Urmându-mi gândul inițial, trebuie să recunosc că partea
cu amorezarea de personaje aparține trecutului meu
de cititor adolescent, că personaje literare, eroi de felul
lui Winnetou, Old Shatterhand, Cavalerii Pardaillan sau
Sherlock Holmes nu au fost vreodată detronați de personaje complexe din cărțile citite ulterior. Pentru că mai
târziu, ca și acum, frumusețea poveștii, scriitura, stilul au
luat prim planul personajelor pentru totdeauna.
Revenind însă la titlul eseului și la prima frază a acestuia,
probabil că o rețetă valabilă acum 20 de ani este la fel de
expirată ca medicamentele cumpărate pe baza ei atunci
și administrate la momentul de față. M-am îndrăgostit de
Nastasia Filipovna pentru că era fragilă și misterioasă, de

Pat (E. M. Remarque, Trei camarazi) pentru că o iubeau trei
prieteni formidabili și asta nu i-a despărțit (plus că era pe
moarte), de Nena Daconte (Marquez, Urma sângelui ei pe
zăpadă) pentru melanjul de frumusețe, seducție, nebunie
și hotărâre cu care creatorul ei a înzestrat-o (probabil că
seducția le conține pe toate celelalte, în persoana eroinei
cu pricina), de Maria Sara (Saramago, Istoria asediului
Lisabonei) pentru că era mângâietoare în felul acela pe
care numai în intimitate un bărbat îl poate recunoaște
deplin (poate și pentru că așa mi-am dorit mereu să fie o
femeie când ajunge la maturitate, adică de vârsta mea). Și
m-am îndrăgostit iremediabil și de fata care era frumoasă
ca umbra unei idei cu mirosul de copil al spinării ei (Nichita
Stănescu, Evocare). E singura dragoste literară care nu a
pierdut nimic, ba dimpotrivă, a câștigat în anii ce au urmat
aflării ei .
M-am îndrăgostit de umeri și glezne și încheieturi fragile, de albeața de alabastru a gatului când îi ridici parul,
de adumbriri de priviri și zâmbete, de o înclinare a capului
și o ridicare întrebătoare din sprânceană, de căldura sânilor ei adăpostindu-mi spatele și coastele înfricoșate de
bezna nesiguranțelor mele. M-am îndrăgostit de femei
pe care le-am posedat ori m-au posedat cu trupul sau cu
mintea, m-am îndrăgostit de femei sperând că pot să mă
înveșmânteze în dragostea lor, dar mai cu seama m-am
îndrăgostit pentru că mi-a plăcut să fiu îndrăgostit.
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Nu m-am îndrăgostit de personaje literare, le-am dat
doar viață iubirilor mele reale așa cum pe cele din urmă leam hrănit cu savoarea și ineditul admirațiilor mele literare.
Probabil că un anume fluid a transgresat mereu granițele
dintre literatură și viața-mi reală. Mi-am căutat iubirile cu
gândul la personaje literare, am găsit în iubite complicate
puzzle-uri de asemenea personaje. Sau poate că de fapt
nu am căutat un anume fel de iubiri, ci, după ce am acționat instinctual, am căutat rațiunea pentru care le-am ales.
Ha! Iubire și rațiune. Mai degrabă elefant și călăreț, ca în
cartea lui Jonathan Haidt, Mintea moralistă.

OFF THE RECORD
Mai degrabă mă îndrăgostesc de autori. Scriitura lor (a
cărei evoluție o urmăresc uneori cu obstinație de la primele scrieri până la ultimele cuvinte așternute pe hârtie, cunoștințele atât de eclectice, inteligența – deseori diabolică,
curiozitatea, atenția nesfârșită la detalii, partea de studiu
colosală când intră în domenii specializate, curajul lor de a
scrie lucruri de nespus (Barnes în Istoria lumii în 10 capitole
și ½, Saramago în Cain) mă fac să cad în admirație. Ei sunt
seducătorii, personajele sunt doar o parte din arsenalul
lor.

Marius Galan este judecător la Curtea de Apel Suceava. Este un cititor
pasionat. Deci: justiție și literatură.

Dragoș Pătrașcu

Î N Ă U N T R U
Ș I - N A F A R Ă

Izabela Pavel,
absolvent Băncilă:

Nu te naști arhitect, ci te
construiești pe tine însuți
Rolul literaturii în arhitectură este de a corecta modalitatea de transmitere a unui mesaj, de a controla
și de a definitiva un act creator. De foarte multe ori mă folosesc de literatură pentru a-mi descoperi și
întări propria sursă de inspirație.

Cum a devenit olimpica la italiană, arhitectură și
română un arhitect de succes în Elveția?

E

ste o întrebare interesantă și absolut pertinentă, dar
dați-mi voie totuși să nu mă consider o arhitectă de
succes. Cel puțin, nu încă. Ar trebui să îmi pun probabil
întrebarea care este pentru mine definiția arhitectului
de succes. Nu este vorba de modestie sau de ambiție
personală, despre un țel încă neatins, ci de explorarea
proprie-mi stări de conștiință care pune această percepție
sub semnul întrebării. Cred că arhitectura este un domeniu paradoxal, care explorează stări, identități și elemente
dintr-o varietate de domenii în mod constant și care se
află într-o permanentă evoluție. Vorbim așadar de un act
al creației, iar arhitectul este interesat, sau cel puțin așa ar
trebui să se întâmple, de modul în care oamenii se nasc,
trăiesc, mănâncă, dorm, muncesc, studiază, cântă, iubesc,
înșală, se distrează, râd, plâng, se îmbolnăvesc și se însănătoșesc, mor. Nu este oare acesta idealul arhitectului, de
a avea o viziune rațională despre viață și de a transpune
această viziune prin actul creației în spatii care înglobează
toate aceste emoții și stări?

Consider că dintre toate artele lumii care oferă copiigenii, precum muzica, pictura, dansul, teatrul, literatura,
arhitectura este arta prin care te dezvolți și te maturizezi,
iar nu în care te regăsești și crești. Arhitectul învață permanent, iar relația lui cu societatea este una fundamentală.
Printr-un astfel de act se poate remodela întregul mod de
a trăi al unei ființe. Nu te naști arhitect, ci te construiești pe
tine însuți; dar asta doar dacă reușești să înveți să te construiești. Din acest motiv, arhitectul trebuie să se considere
un creator pentru a se raporta la obiectul său de studiu
în cel mai intim mod posibil. Iar succesul este, în aceste
condiții, greu de explicat și nu neapărat garantat.
Traseul profesional al arhitectului sau modalitatea de înțelegere a profesiei de arhitect relevă, după părerea mea,
din expunerea sinelui în fața societății - un permanent
dialog între beneficiar și arhitect, un traseu care diferă de
la interlocutor la interlocutor și fără de care nu ai cum să
evoluezi. Discuțiile și comunicarea sunt așadar extrem de
importante.
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foto: Viktor Burri, AG Architekten

DIN PĂCATE, ÎN ROMÂNIA EXISTĂ O PRESIUNE PREA MARE ASUPRA ELEVILOR ÎN ANII
TERMINALI DE LICEU ȘI CHIAR MAI DEVREME
- ÎNDRĂZNESC SĂ MĂRTURISESC – DETERMINATĂ
DE EXAMENE NAȚIONALE, DE NECESITATEA DE A
ALEGE. MĂ ÎNTREB CE TE FACI DACĂ GREȘEȘTI ÎN
ACEASTĂ ALEGERE?
Care este traseul profesional pe care l-ai parcurs
până acum?

A

m început în România, la Colegiul Național de Artă
„Octav Băncilă” din Iași - secția de arhitectură, în școala primară și gimnazială cochetând cu muzica (pianul), respectiv, artele plastice. Acest demers m-a ajutat extrem de
mult, mai ales în luarea unei decizii și îmi dau seama astăzi,
poate mai mult decât o făceam anterior, de importanța
fiecărui reper al drumului parcurs. Sunt extrem de recunoscătoare acestui început de traseu fără de care nu cred
că aș fi fost ceea ce sunt astăzi. Sună poate clișeic, dar este
extrem de important să știi (sau să intuiești) relativ rapid
ceea ce îți dorești să faci cu plăcere. Liceul reprezintă o perioadă de acumulări, iar facultatea îți dă parțial ocazia să te
dezvolți mai profund într-un anumit domeniu. Din păcate,
în România există o presiune prea mare asupra elevilor în
anii terminali de liceu și chiar mai devreme - îndrăznesc
să mărturisesc – determinată de examene naționale, de
necesitatea de a alege. Mă întreb ce te faci dacă greșești
în această alegere?
În timp ce urmam cursurile Facultății de Arhitectură din
cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
din București, am primit o bursă Erasmus la Facultatea de
Arhitectură din Lisabona - FAUTL Portugalia, lucru care
mi-a deschis ochii și granițele; am făcut apoi un stagiu
de practică la un birou de arhitectură în Berlin, iar după
absolvire am urmat un al doilea stagiu de practică în
Göteborg, Suedia. Din 2014 mă aflu în Elveția și lucrez ca
arhitect într-un birou de arhitectura din Thun.
UN TÂNĂR ARHITECT ÎN ELVEȚIA VA FI SUSȚINUT
ȘI PROPULSAT ATÂTA TIMP CÂT ESTE MUNCITOR,
SERIOS ȘI REALMENTE BUN. ROADELE SE CULEG
ÎN TIMP (AICI VORBESC DE ANI), IAR CEI TINERI
TREBUIE SĂ DEA DOVADĂ DE FOARTE MULTĂ
RĂBDARE ȘI SPIRIT DE CONSERVARE (ALTFEL AICI
NU REZIȘTI).
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Izabela Pavel

Poți contura statutul unui tânăr arhitect în Elveția
comparativ cu acela al unuia din România? Cum crezi
că ar arăta Izabela ca arhitect în România?

E

ste dificil pentru mine să compar profesia de arhitect în
Romania cu cea din Elveția, deoarece nu am avut încă
ocazia să profesez în țară și nu am un model al meu pentru
o comparație pertinentă. Din acest motiv, încerc să mă
proiectez în postura de arhitect în România într-un mod
pozitiv. Consider că a fi arhitect în țară este o aventură, cu
multe suișuri și coborâșuri. Prin urmare, dacă ar fi să fiu în
acest moment arhitect în România, aș încerca în mod sigur
să atrag atenția asupra unor probleme sociale, m-aș confrunta într-un mod cât se poate de pragmatic cu realitatea
identității noastre culturale, cu problemele societății în
care trăim - ceea ce spun este bineînțeles foarte abstract.
Nu pot să ignor faptul că acest consumerism al societății
românești actuale, alimentat de lipsurile și constrângerile
din trecut, se reflectă și în universul construcțiilor. Putem
vorbi totuși în România de un boom în acest domeniu,
chiar dacă nu vrem să afirmăm acest lucru — deci, există
piață.
Metodologia de a pune în practică aceste proiecte în
România diferă mult de cea din Elveția. Este vorba de
diferențe la nivel de reglementare urbanistică, de asumare
a responsabilității arhitectului, de seriozitatea beneficiarilor și de imaginea despre sine a unora dintre români
care, din dorința de a-și lua viața (casa) în mâini proprii,
ne oferă priveliștea „mirifică” a unor construcții cu fațade
în culori țipătoare, acoperișuri albastre etc. Statutul unui
arhitect, indiferent de țara în care trăiește, se raportează la
această problemă de ordin socio-cultural: atitudinea angajatorului, a celor care sunt deja arhitecți, pregătirea profesională practică și deontologică, cultura în arhitectură,

metodele de reglementare, normele și avizele, asumarea
responsabilității arhitectului impusă de exercitarea dreptului de semnătura (în cazul României), responsabilizarea
cetățenilor.
În Elveția, titlul de arhitect nu este protejat. Există
bineînțeles un Ordin al Arhitecților denumit SIA Schweizerischer Ingenieur und Architektenverein - sau
Organizația/Clubul BSA (Der Bund Schweizer Architekten)
care îți conferă un anumit statut, mai ales în cazul BSA
(pentru apartenența la care e necesară recomandarea unui
membru), dar nu este obligatoriu să faci parte din aceste
organizații pentru a profesa. În mod sigur, apartenența la
ele conferă un anumit statut, iar renumele vine cu timpul și
cu multă, foarte multă muncă. Un tânăr arhitect în Elveția va
fi susținut și propulsat atâta timp cât este muncitor, serios
și realmente bun. Roadele se culeg în timp (aici vorbesc
de ani), iar cei tineri trebuie să dea dovadă de foarte
multă răbdare și spirit de conservare (altfel aici nu reziști).
Pentru cei care vin din afara Elveției, se află la început de
drum și nu vorbesc germana ca limbă maternă, cum este
cazul meu, nivelul de muncă crește, uneori se dublează. În
acest domeniu comunicarea și abilitatea de a-ți susține un
argument sunt vitale, iar din acest motiv este esențial să
cunoști limba perfect, să citești în mod constant literatură
de specialitate și universală, să fii prezent la forum-uri și
workshop-uri.
Care sunt provocările pe care ți le impune hotărârea
de a rămâne (cel puțin momentan) în Elveția?

P

rovocarea este în mod sigur una foarte personală, și
anume lipsa familiei, a oamenilor dragi care au rămas
în țară.. Indiferent de provocările de care am avut și încă
mai am parte la nivel cultural, social, economic, etic sau
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spiritual, pentru mine suportul emoțional a reprezentat și
reprezintă în continuare echilibrul de care am nevoie în
meseria pe care o practic, cu acest ritm de viață extrem de
alert: satisfacția ca, după ore de muncă să reușești să te
regăsești pe tine însuți prin cei dragi. Și nu, rețelele de socializare nu înlocuiesc prezența nimănui. Un lucru surprinzător pentru mine a fost faptul că oamenii de aici recunosc
deschis și iau foarte în serios acest suport emoțional.
REMARC ÎN ELVEȚIA GRADUL DE RESPONSABILIZARE AL TINERILOR, PUTEREA DE MUNCĂ,
DISCIPLINA, PUNCTUALITATEA, DEPRINDEREA
UNEI RUTINE (EXTRAORDINAR DE BENEFICĂ),
DECI STABILIREA UNUI PROGRAM STRICT, DE LA
CARE TE ABAȚI CU GREU (AICI SPONTANEITATEA
ESTE CEVA RAR)…
Care sunt lucrurile care îți plac/îți displac în Țara
Cantoanelor (de la ritmul de viață la modul de a fi al
oamenilor)? Ce te impresionează la sistemul social,
educațional etc. elvețian?

C

eea ce iubesc și mă fascinează la Țara Cantoanelor
este natura în toată perfecțiunea și splendoarea ei.
Apreciez respectul cetățenilor față de ceea ce înseamnă
identitate elvețiană și reprezentarea proprie culturală în
spațiul intern și extern.

Ritmul de viață este o temă foarte interesantă care ar
merita dezbătută în detaliu. Aflată în postura de a vorbi
despre acest loc ca persoană care trăiește și muncește,
dar care nu a aparținut dintotdeauna acestei lumi, îmi
este foarte greu să nu remarc gradul de responsabilizare
al tinerilor, puterea de muncă, disciplina, punctualitatea,
deprinderea unei rutine (extraordinar de benefică), deci
stabilirea unui program strict, de la care te abați cu greu
(aici spontaneitatea este ceva rar)… Referitor la oameni,
este simplu: firea umană a fost, este și va fi aceeași pretutindeni. Cât despre sistemul social elvețian, acesta este
extrem de riguros, bazat pe o economie stabilă și prosperă, un sistem ale cărui ramuri de securitate socială sunt
finanțate de angajator/angajat, individual și de impozite
fiscale. Acceptarea acestui sistem social și politic creat
pentru păstrarea identității este obligatorie pentru toți
rezidenții Elveției.
Sistemul educațional diferă mult de cel românesc prin
faptul că autoritatea asupra acestuia diferă de la canton
la canton. Elevii sunt clasificați încă din școala primară,
respectiv gimnazială în funcție de abilitățile de asimilare a
informațiilor: cei care învață și se remarcă la orele de curs

vor fi pregătiți pentru „matura” (Bacalaureat) și vor avea
parte de o pregătire specială, avansată, cu probabilitate
mare de a studia la universitate și de a deveni specialiști în
diverse domenii, iar cei care sunt mai lenți vor fi pregătiți
în funcție de abilități și vor lucra în paralel în birouri (ca
învățăcei), putând face o școală profesională.
Care sunt cele mai dragi amintiri pe care le ai din
liceu? Dar un aspect/un lucru de care nu-ți amintești
cu plăcere?

L

iceul a fost și va rămâne pentru mine locul în care am
înțeles că trebuie să fiu curioasă, să doresc să descopăr,
să comunic, să citesc, să înțeleg că pentru a ajunge la
adevărata cunoaștere a relațiilor de viață și pentru a fi în
stare să identific anumite caractere este nevoie mai întâi
să mă formez.
Îmi amintesc cu mare drag de ora de literatură, de
discuțiile fenomenale provocate de profesorul nostru Emil
Munteanu, persoană căreia îi datorez întâlnirea mea cu
literatura, de interpretarea Procesului lui Kafka, de pretextul olimpiadelor de a mai ieși după examen la un pahar de
vin în Pogor, de atelierul de arhitectură al doamnei Filip.
Am fost privilegiată să aparțin unei generații excepționale
a Colegiului de Artă „Octav Băncilă” și aș mai adăuga
faptul că oamenii pe care i-am cunoscut în acea perioadă
au avut un impact major asupra mea, m-au ajutat să simt
frumusețea descoperirii și m-au „împins” mai departe.
De ce un viitor arhitect ar trebui să citească literatură? (Care e imaginea pe care o ai despre orele de
literatură din liceu?)

L

iteratura, pe lângă faptul că te ajută sa te exprimi mai
nuanțat, mai curat, te obligă să te angajezi într-un dialog fără a fi timorat de interlocutor sau de cursul pe care ar
putea să-l ia discuția, să înțelegi și să gândești, să îți susții
punctul de vedere. Rolul literaturii în arhitectură este de
a corecta modalitatea de transmitere a unui mesaj, de a
controla și de a definitiva un act creator. De foarte multe
ori mă folosesc de literatură pentru a-mi descoperi și întări
propria sursă de inspirație.
Imaginea orelor de literatură din liceu îmi stârnește încă
emoție - experiențele trăite atunci au implicat intrarea
într-o nouă lecție de adaptare și de cunoaștere, mi-au
schimbat irevocabil percepția despre lume și mi-au conturat în mod conștient realitatea și puterea de decizie. De
aceea, literatura îmi este astăzi la fel de dragă cum mi-a
fost și atunci.

Izabela Pavel
este absolventă a
Colegiului Național
de Artă „Octav
Băncilă” Iași și
a Universității
de Arhitectură și
Urbanism „Ion
Mincu” București.
În prezent, lucrează
ca arhitect la Biroul
de Arhitectură Viktor
Burri AG Architekten
din Thun, Elveția.
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De cealaltă parte a baricadei
Există locuri și experiențe care știu să ne cheme înapoi și la care avem nevoie să ne întoarcem. Mă refer
la momentele care ne-au dat o direcție, un destin și un sens ori pe care le-am investit noi cu o astfel de
semnificație. Mă gândesc la evenimentele-declic, punctele în care, într-un fel sau altul, viețile noastre s-au
schimbat și s-au îmbogățit.

Laura Ștreangă

P

entru mine, un astfel de moment a fost prima plecare
în Marea Britanie, în iunie 2016. Eram la finalul clasei
a unsprezecea și am primit o bursă la Oxford Summer
School, unde am petrecut două săptămâni atât de intense
în experiențe culturale, intelectuale și afective. Impresiile
mele de atunci au constituit povestea unui alt articol, publicat în ALECART cu doi ani în urmă. Știu că m-am întors
în Iași plină de speranțe și de visuri: luasem hotărârea de
a studia Filosofie, Politică și Economie în Marea Britanie;
îmi făcusem prieteni din toate colțurile lumii, cu care încă
păstrez legătura; și explorasem câteva orașe inedite din
Anglia: Oxford, Bristol și Londra. De aceea, școala de vară
organizată de Oxford Royale Academy a rămas mereu în
mintea mea drept primul paragraf al celei mai frumoase
povești din arhiva personală: studenția la University of
Warwick. Am știut, încă de atunci, că îmi voi dori să mă
întorc la acea familie multiculturală, la provocările discuțiilor cu miez, la călătoriile care deschid orizonturi. Astfel
încât, în ianuarie anul acesta, am aplicat pentru un post de
membru în staff.
Au urmat câteva săptămâni în care a fost nevoie să
obțin documente de la universitate, de la bancă, de la
Ambasada României din Londra. Pentru că serviciul meu

implica să lucrez cu minori, a trebuit să trec printr-o procedură de verificare judiciară. O lună mai târziu, mă aflam în
Oxford, unde am susținut trei interviuri, în urma cărora am
primit o ofertă pentru poziția de Counsellor. În linii mari,
responsabilitățile mele erau să asigur supravegherea elevilor în timpul școlii de vară, precum și calitatea experienței lor. Trebuia să organizez și să derulez activități sociale
sau de dezvoltare personală, să răspund de siguranța lor
pe tot parcursul programului, să îi însoțesc în excursii și să
fiu pregătită să îi ajut cu orice probleme ar fi putut avea.
În decursul ultimilor doi ani, compania se extinsese în alte
patru orașe din UK și din State. Am ales să lucrez la campusul din Clare College, în Cambridge. La finalul lunii iunie,
două săptămâni după ce susținusem ultimul examen, am
plecat din Warwick spre Cambridge, pentru câteva zile de
training înainte de începerea programului.
Aici mi-am cunoscut colegii și echipa managerială.
În afară de director și de directoarea adjunctă, toți erau
foarte tineri – studenți sau masteranzi, cei mai mulți la
universități de top din Marea Britanie. Câțiva dintre noi am
fost găzduiți chiar la Clare College, ceea ce ne-a apropiat
repede unii de alții. Mi-a fost foarte ușor să îmi fac prieteni
printre noii colegi și am fost plăcut surprinsă de seriozita-
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tea cu care abordau fiecare sarcină. Dinamica grupului era
excelentă: am simțit, de-a lungul celor patru săptămâni
în care am lucrat la Oxford Royale Academy, că sunt, în
primul rând, parte dintr-o echipă. Împărțeam sarcinile și
responsabilitățile în mod natural, mizând pe încredere,
profesionalism și inițiativă din partea tuturor. Faptul că am
putut conta unii pe alții s-a dovedit esențial, mai ales în
momentul în care am realizat cât de puțin personal aveam,
de fapt, raportat la numărul uriaș de elevi care au participat în prima sesiune.
Surprizele au venit chiar înainte de ziua în care trebuia
să întâmpinăm copiii. Am fost chemată în biroul directorului și mi s-a spus că unul dintre profesori renunțase în
ultimul moment la postul său. Îmi consultaseră CV-ul și,
ținând cont de specializarea liceului pe care îl absolvisem,
de notele de la bacalaureat și de unele dintre cursurile pe
care le-am urmat la facultate, au ajuns la concluzia că aș
fi fost cel mai potrivit substitut. Am fost rugată să acopăr
orele de matematică pentru grupa de 13-15 ani, inițial
pentru câteva zile. Mai apoi, mi s-a propus să predau toate
orele din prima sesiune, pentru ca, în cele din urmă, să
primesc un contract pentru întreaga lună. La început, am
ezitat înainte de a accepta oferta, fie și pentru câteva zile.
NU MAI PREDASEM NICIODATĂ ȘI NU ȘTIAM ÎN
CE MĂSURĂ AȘ FI AVUT ÎNCLINAȚIE DIDACTICĂ.
ERAM CONȘTIENTĂ CĂ ELEVII PLĂTISERĂ SUME
EXORBITANTE PENTRU A PARTICIPA LA ȘCOALA
DE VARĂ ȘI ÎMI IMAGINAM CĂ AU AȘTEPTĂRI PE
MĂSURĂ, LA CARE NU ERAM SIGURĂ CĂ MĂ POT
RIDICA.
Mai știam că, din punct de vedere didactic, urma să fie
dificil: grupele erau un mozaic intercultural, elevii fiind
formați în sisteme educaționale foarte diferite între ele.
Și, pe deasupra, mă gândeam la faptul că toate orele de
predat, corectat, pregătit lecții se vor adăuga normei mele
de counsellor. Dar apoi mi-am spus că este în același timp
o provocare și o șansă, așa că am semnat contractul și am
devenit, în cadrul orelor de matematică, „Miss Laura”.
Într-adevăr, a fost un demers foarte solicitant, dar care
mi-a adus mai multă împlinire decât m-aș fi așteptat
vreodată. Mi-a fost greu mai ales pentru că suportul de
curs care îmi fusese oferit era incomplet și trebuia să
investesc mult timp în fiecare zi pentru a-mi pregăti lecțiile.
Am încercat să substitui lipsa unei pregătiri pedagogice cu
amintirea încă recentă a celor opt ani petrecuți în Colegiul
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Național. M-am gândit mereu la mentorii care mi-au fost
dragi, modelele mele umane, devenite acum și modelele
mele didactice. Știam că îmi doresc o atmosferă degajată
și stimulativă totodată, astfel încât elevii să fie încurajați
să pună întrebări. În același timp, eram conștientă că
este responsabilitatea mea să mă adaptez la aptitudinile
și la stilul de învățare al fiecăruia. Din fericire, am lucrat
în grupe mici: doisprezece elevi în prima sesiune, nouă
în cea de-a doua. Spre mândria și fericirea mea, totul a
venit natural: copiii au învățat matematică, iar eu, alături
de ei, am învățat să fiu profesor. Intuitiv, căutam echilibrul
dintre prietenie și autoritate, blândețe și fermitate, umor și
seriozitate. La început, m-am așteptat ca diferența mică de
vârstă dintre mine și elevii mei să reprezinte un dezavantaj,
dar cred că, în cele din urmă, a funcționat ca un atu: am
văzut că aceștia se simțeau confortabil la orele mele, erau
curioși, simpatici și foarte isteți. M-am atașat repede de
ei și, în ultima zi, când mi-au lăsat câteva rânduri prin
care mi-au mulțumit atât pentru abordarea, cât și pentru
conținutul orelor de curs, pot spune sincer că am radiat
de satisfacție.
Mult mai frustrantă a fost însă, cealaltă latură a jobului
meu, mai ales în primele două săptămâni. Nu mi-aș fi putut
imagina cât de epuizant este să gestionezi o sută șaizeci
de adolescenți, mai ales când numai șase-șapte membri
din personal sunt de serviciu. Mă surprindeam adeseori
gândindu-mă că, în urmă cu doi ani, avusesem parte de o
organizare mult mai bună. Însă atunci eram doar treizeci
de participanți și toți aveam 16-18 ani.
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ACUM, AM SIMȚIT CĂ ECHIPA MANAGERIALĂ
A FOST DE MULTE ORI COPLEȘITĂ: PRIMEAM
INSTRUCȚIUNI FRAGMENTARE, PROGRAMUL NU
ERA PUS LA PUNCT, IAR COMUNICAREA DINTRE
COORDONATORII NOȘTRI ERA DESTUL DE ȘUBREDĂ. A FOST NEVOIE SĂ IMPROVIZĂM, SĂ AVEM
RĂBDARE UNII CU ALȚII ȘI SĂ FACEM FAȚĂ UNUI
NIVEL DE STRES MAI ÎNALT DECÂT AR FI FOST
CAZUL.

Laura Ștreangă,
colaboratoare
ALECART, este
absolventă 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.

Ulterior, mi-am dat seama cât de mult ne-au apropiat aceste provocări și cât de repede am învățat să ne
asumăm responsabilitatea în astfel de situații. După ce
am avut o conversație onestă cu echipa managerială,
ședințele au devenit mai dese, planificările mai ample și
detaliile mai eficient comunicate. M-a bucurat că, în loc să
dăm vina unii pe alții, cu toții am încercat să învățăm și să
ne perfecționăm după prima sesiune. Și, într-adevăr, totul
a decurs mult mai bine în următoarele două săptămâni,
amintindu-mi de organizarea impecabilă pe care o asociam cu Oxford Royale Academy. Întrucât coordonatorii
noștri erau doar cu doi-trei ani mai în vârstă, ne-a fost
ușor să discutăm deschis cu ei. Niciodată nu am simțit
că ar încerca să se impună ca autoritate; stăpâni sau nu
pe situație, ne-au tratat întotdeauna ca de la egal la egal.
În ceea ce privește directorul și directoarea adjunctă, pot
spune că erau niște profesioniști, întotdeauna calmi, lucizi
și dedicați. I-am văzut de nenumărate ori rămânând în
birou și lucrând până la unu-două noaptea. Și, atunci când
plecau, mulțumeau întotdeauna tuturor membrilor din
staff pentru efortul depus în acea zi.
În general, mi-a făcut plăcere să interacționez cu
participanții. Deși supravegherea constantă era obositoare,
mă bucura să îi văd distrându-se și devenind prieteni. Am
avut și câteva cazuri problematice (spre exemplu, câțiva
băieți din Arabia Saudită care pur și simplu refuzau să
asculte de orice femeie din staff), dar, în mare, copiii au
colaborat cu noi și s-au obișnuit cu regulile destul de
stricte din campus. Singurul meu regret este că, deși am
locuit o lună în Cambridge, simt că nu l-am putut vizita așa
cum aș fi vrut: de fiecare dată când mergeam să vedem
un obiectiv, atenția mea se concentra asupra copiilor, pe
care trebuia să îi mențin într-un grup organizat. Iar atunci
când aveam în sfârșit câteva ore libere, eram prea obosită
pentru turism. Din cauza lipsei de personal, în cele patru
săptămâni, am reușit să am un singur weekend liber, în
care am preferat să plec din Cambridge. A locui și a lucra
în același loc este cu siguranță comod, dar poate fi prea
acaparator uneori.

După o tură de noapte care s-a terminat odată cu răsăritul, urmată, patru ore mai târziu, de o nouă tură până la
Aeroportul Heathrow, unde am condus ultimii participanți,
m-am simțit ușurată că sarcinile mele se terminaseră. Dar,
imediat după ce mi-am luat la revedere de la colegi și coordonatori, am știut că m-aș întoarce anul următor și că aș
lua-o bucuroasă de la capăt. Am prins drag de zilele haotice, de muzica pe care o puneam în birou, de conversațiile
de la prânz, de ieșirile noastre la finalul turelor de seară,
de zâmbetele elevilor din ora de matematică. Am prins
drag de cât de intense au fost cele patru săptămâni, de cât
a trebuit să alerg prin Cambridge în căldura năucitoare,
de surprizele care ne dădeau peste cap tot programul și
îmi provocau un val brusc de adrenalină. Oxford Royale
Academy este, așa cum a fost și acum doi ani, despre
sentimentul de împlinire pe care îl ai noaptea târziu, după
o zi epuizantă, înainte de a te prăbuși în pat și de a cădea
într-un somn adânc.
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Made in the USA
Întârzierea cu două ore a avionului din Philadelphia spre Boston, care m-a făcut să ratez ultimul autobuz
spre Woods Hole, destinația mea finală, și m-a determinat să cer, pentru prima oară, dreptul la compensație
companiei aeriene – așa a început aventura mea în Statele Unite ale Americii.

Iulia Ștreangă

Î

ntârzierea cu o oră și jumătate a avionului din Boston
spre Philadelphia, care m-a făcut să ratez transatlanticul spre Glasgow, să zbor de la Londra la Glasgow și
retur într-un interval de trei ore datorită unei alte legături
și să mi se rătăcească bagajul de cală undeva pe traseu
– așa s-a sfârșit această aventură. Între cele două peripeții, restul e istorie, o incredibil de bogată filă de istorie
personală.
Prima mea vizită în SUA s-a datorat faptului că am
fost selectată să particip într-un program de internship
(Summer Student Fellowship) în cadrul Woods Hole
Oceanographic Institution (WHOI), cel mai mare institut
de cercetare în oceanografie din State. Am trăit cele zece
săptămâni ale programului cu intensitate și dorința de a
mă bucura de tot ce mi-a pus la dispoziție această oportunitate și, chiar dacă am ajuns acasă fără bagaj de cală (e
și el pe undeva pe drum), am adunat un alt tip de bagaj,
tot numai amintiri și revelații, care nu se va rătăci nicicând.
FELICITY IS SIMPLICITY
Prima mea impresie despre Woods Hole a fost dominată de o senzație de izolare, augmentată de vremea
din primele zile, când cerul gri, temperaturile scăzute,
vânturile asociate cu rafale de ploaie evocau pentru mine
mai degrabă o Scoție situată de cealaltă parte a oceanului
decât populara destinație de vacanță care e Capul Cod
vara. Situat la extremitatea de sud-vest a Capului, satul
Woods Hole are o populație de mai puțin de 1000 de
locuitori, care poate ajunge însă și la câteva zeci de mii pe

timpul verii. Dar clădirea în care a fost cazat grupul celor
aproximativ treizeci de participanți în program e situată la
o plimbare de patruzeci de minute de sat, iar campusul în
care lucram eu, undeva la mijloc între cele două. Această
lungă plimbare este, în schimb, foarte plăcută, fiindcă se
face de-a lungul pistei de biciclete Shining Sea Bikeway ce
face legătura dintre Woods Hole și cel mai apropiat orășel,
Falmouth, și care, când nu traversează zone împădurite, se
găsește la câțiva metri de plajele stâncoase, înguste și de
ocean. Mersul pe bicicletă e la fel de popular ca joggingul
în zonă și, în lipsa unei săli de sport situată în apropiere,
am început și eu să alerg vara aceasta de-a lungul pistei.
De abia după câteva săptămâni petrecute în Woods
Hole, am realizat cât de mult apreciam liniștea din jur și
faptul că plaja nu era aglomerată. În fiecare zi după lucrul
în laborator, mă întorceam în dormitor, îi întâlneam pe colegi și începeam să ne planificăm seara. Câteodată planurile erau făcute cu câteva ore înainte, de exemplu când se
ieșea la pub quiz-ul săptămânal din Falmouth și era nevoie
de rezervări și de organizarea transportului de către aceia
dintre noi care aveau mașini; de cele mai multe ori însă,
ne decideam spontan și acele seri au fost magice pentru
mine. Mergeam să admirăm apusul de pe un promontoriu
foarte pitoresc, The Knob, la care ajungeam trecând pe
sub bolți acoperite de verdeață, în întunericul cărora sclipeau zeci de licurici. Mergeam la plajă să ne întindem pe
spate și să ne uităm la stele când cerul era senin și galaxia
se profila deasupra noastră ca într-o ilustrație de atlas
și vorbeam despre planuri de viitor și povești din trecut.
Admiram luna roșie, stelele căzătoare sau Marte, sângeriu
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și strălucitor când se afla cel mai aproape de Pământ în
orbită. Mergeam să înotăm înconjurați de bioluminiscența
creaturilor din ocean, iar când ieșeam din apă ne strângeam în jurul focului de tabără și, acompaniați de chitară,
fredonam melodii și ne delectam cu s′mores, desertul tipic
american făcut din bezele rumenite la foc și ciocolată între
doi biscuiți simpli.
Comunitatea pe care am reușit să o creăm, încetul cu
încetul, între noi, a pus într-o cu totul altă lumină cadrul
geografic în care mă regăseam. Pentru mine, proximitatea
oceanului avea un farmec aparte, fiindcă întinderile de apă
m-au fascinat mereu – poate fiindcă am copilărit atât de
departe de mare și nu o vedeam decât o dată pe an, cel
mult o săptămână, când mergeam în vacanță cu părinții.
Petrecând zece săptămâni pe malul Atlanticului, într-o
locație luxuriant de verde, cu plaje pe care nu le asociam
deloc cu turismul nebunesc al litoralului, alergând de-a
lungul lor sau descoperind personalitățile celor de lângă
mine în timp ce ne treceam bețele unul altuia ca să rumenim bezele, mi-am dat seama că nu am nevoie de mai
mult ca să fiu fericită. Vacanța petrecută pe Capul Cod m-a
făcut să recunosc că suntem prin excelență umani, deci
capabili de a fi sensibilizați de măreția unui cer inundat
de lumini distante și de satisfacția intelectuală oferită de o
conversație semnificativă.
PUNCT ȘI DE LA CAPĂT
Literă mare la capăt de rând – așa debutează orice nou
paragraf, doar că, din când în când, mi se întâmplă să uit
cât de greu e să o iei din nou de la început. Întâia mea
săptămâna în State mi-a amintit în mod dureros de primele luni petrecute în Edinburgh, la începutul studenției,
amândouă perioade de tatonare, de înfigere de repere
într-un sol necunoscut, de lansări în recunoaștere ale
unui mediu complet nefamiliar. Da, mi-am zis de multe
ori în acele zile, acum trei ani ca acum zece săptămâni,
că e dureros de dificil să o pornesc din nou în căutare de
prieteni, de confortul unei suite de evenimente zilnice care
să îmi definească liniștitoarea monotonie a unui spațiu
cunoscut. La început m-am simțit singură și izolată nu
prin distanță fizică de ceilalți din grup, ci prin identitate
națională și culturală. În afară de alți patru participanți, toți
colegii erau americani și, cu excepția a trei dintre noi, toți
studiau în Statele Unite. Poate că mi-am creat singură la
început inhibiții bazate pe idei preconcepute și nu a ajutat
nici faptul că diferența de fus orar (5 ore față de Scoția, de
unde venisem) m-a făcut extrem de somnoroasă și deci
incapabilă să petrec serile în camera comună, cu ceilalți,
în primele zile. Mulți din grup ajunseseră la Woods Hole
cu două, trei săptămâni înaintea mea și trăiam cu impresia
că se formaseră deja prietenii. Rămâneam doar ascultător

pasiv în cazul multor discuții care abordau subiecte cu care
eu nu eram familiară, fie că era vorba de echipa locală de
baseball sau vedete de care nu mai auzisem și show-uri de
televiziune pe care nu le urmăresc. Mi-am impus, la sfârșitul primei săptămâni, să cobor în camera comună, serile
când toată lumea se aduna la vremea cinei și să intru în
conversații cu ceilalți. Acum, când mă gândesc la frustrările
începutului și la propria-mi rigiditate, nu îmi vine să cred
ce diferență există între nemulțumirea pe care am simțit-o
atunci și starea de spirit cu care m-am întors acasă.
Am observat la tinerii americani din grup anumite
particularități lingvistice care le impregnau în mod uniform discursul. În primul rând, frecvența cu care cuvântul
like le întrerupe orice frază, fragmentându-le coerența
limbajului. Mi se părea atât de obositor și de inutil, încât câteodată nici măcar nu eram în stare să urmăresc
logica din spatele cuvintelor, fiindcă orice menționare a
particulei-umplutură îmi răsuna în timpane ca un ciocan
anihilând orice altă încercare de comunicare. În al doilea
rând, exuberanța verbală de-a dreptul repetitivă pe care o
afișau când relatau anumite experiențe ale zilei, toate aflate în sfera epitetelor awesome, amazing, cool. Ajunsesem
să devin destul de sceptică de fiecare dată când la întrebarea Cum a fost evenimentul/cursul/cina cu…/plimbarea/
filmul etc primeam ca răspuns unul dintre cele trei cuvinte.
Atribuirea lor însă este un proces subiectiv și deci depinde
într-o mare măsură de standardele fiecăruia. Mi-am dat
cel mai bine seama de asta când am vizitat New York-ul,
asupra căruia voi reveni mai târziu.
Ce m-a cucerit în cazul grupului, în schimb, a fost faptul
că eram înconjurată de studenți cu interese similare alor
mele, cu ambiții și pasiuni pe măsură, cu care vorbeam
ore în șir despre aspecte din domeniul științelor pământului, atât de fascinante pentru mine, dar pe care nu le
abordez decât rar cu prietenii mei. A fost un schimb de
fulgerări intelectuale ce mi-a oferit posibilitatea să învăț
de la fiecare dintre ei câte ceva nou. Țin minte când, în
una dintre ultimele seri, o colegă adusese un atlas cu hărți
batimetrice, pe care îl obținuse de la institut, și îl răsfoia
entuziasmată în fața noastră, și toți cei adunați în jurul ei
eram la fel de încântați de carte – mă gândeam doar cât
de conectată mă simțeam atunci de acei oameni și cât de
indiferent s-ar fi uitat la respectivul atlas toți prietenii mei
de acasă!
Am trăit un extraordinar 4 iulie, care a debutat cu
o porție de clătite făcute de colegi, apoi cu o Paradă a
Științei organizată în sat de către cercetătorii de la Marine
Biological Laboratory (MBL), o altă instituție din Woods
Hole, urmată de o întreagă după-amiază petrecută la plajă
și de o seară luminată de un spectaculos foc de artificii
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lansat în Falmouth. O zi care m-a apropiat de americani
prin faptul că eram parte a sărbătorii lor, deși mă gândeam
la un moment dat, în timp ce admiram artificiile de pe plajă, cât de puține detalii istorice cunosc despre evenimentele care au făcut posibilă celebrarea zilei independenței
Statelor Unite.
INSPIRAȚII
Am perceput comunitatea științifică de la WHOI ca pe o
entitate extrem de dinamică, a cărei succesiune nesfârșită
de evenimente definea specificul atmosferei de la Woods
Hole. Inițial, m-a frapat contrastul dintre activitatea febrilă
a instituției și liniștea satului, contrast care s-a estompat
treptat pe măsură ce vara a devenit din ce în ce mai
fierbinte și turiștii tot mai numeroși (ajungând să sufoce
traficul pe la final de iulie). Am luat parte la cât mai multe
dintre cursurile susținute de cercetătorii de la institut; m-a
atras diversitatea de subiecte abordate în proiectele lor,
pasiunea cu care vorbeau despre ele, calitatea explicațiilor pe care ni le ofereau și răbdarea cu care răspundeau
la întrebări, dorința de a sta de vorbă cu noi și de a ne
cunoaște mai bine interesele. Sunt oameni de știință
deosebit de talentați, dar, în același timp, sunt mentori
extraordinari. Am participat la MBL Friday Evening Lecture
Series, susținute de profesori de la Harvard, Stanford,
Princeton, Cambridge (John Gurdon, laureat al Premiului
Nobel în Medicină 2012, a susținut ultimul curs al seriei),
atât de inspiraționale, încât toată sala se ridica în picioare
să aplaude la final. Am intrat în dialog cu unul dintre vorbitori, Manu Prakash, inventatorul unui microscop pliabil
(Foldscope) menit să ofere acces la știință comunităților
lipsite de laboratoare performante; mi-a cerut să particip
traducând în română instrucțiunile de asamblare ale microscopului. M-a făcut să realizez cât de palpabilă poate fi
o contribuție proprie la proiectul unui om cu viziune. Am
participat la seri de film precedate de science panels, la vizite ale oamenilor de știință de la alte instituții, la picnicuri
și grătare unde ne serveau cu cookies uriașe, unele dintre
cele mai bune pe care le-am încercat până acum. Alegerea
evenimentelor la care luam parte era de fiecare dată o
provocare, fiindcă densitatea lor mă obliga la selectivitate,
dat fiind faptul că lucram în același timp în laborator.
Programul de internship a fost de o complexitate menită să ne familiarizeze cu o carieră în domeniu. A cuprins o
după-amiază pe o navă de cercetare, lansând instrumente
pentru măsurarea diverșilor parametri ai coloanei de apă,
o serie de prezentări ale rezultatelor noastre intermediare, precum și o sesiune de postere la final. Din punct de
vedere profesional, simt că am crescut enorm. Mi-am dat
seama în același timp că, deși colegii americani erau deja
familiari cu participarea la conferințe internaționale, mie

nu mi se menționase această posibilitate la Edinburgh.
Am descoperit o deschidere spre oportunități la care nu
aveam curajul să mă gândesc înainte – publicarea rezultatelor într-un jurnal de specialitate, prezentarea posterului
la o conferință în anul următor. Sunt recunoscătoare pentru fiecare pas pe care am simțit că îl pot face, mai sigur,
spre a-mi transforma visele în realitate.

ȚARA-PUZZLE
Diversitatea SUA mi-a fost evidentă din vizitele pe care
le-am făcut în doar două dintre state, Massachusetts
și New York – percepută deci la o scară mică, dar totuși
grăitoare. Originalitatea orașului Provincetown, situat în
cel mai nordic punct al Capului Cod, mi-a fost evidentă la
a doua vizită acolo, fiindcă atunci am făcut cunoștință cu
intensa viață locală nocturnă și cu numeroasa comunitate
LGBT. Am asistat la un drag show, un spectacol a cărui valoare artistică m-a contrariat pe alocuri și care m-a pregătit
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pentru desfășurarea de costume sclipitoare de pe străzi și
din cluburi. Un oraș vibrant, dar am preferat liniștea fâșiei
noastre de plajă atmosferei electrice din Provincetown.
New York mi s-a părut cel mai supraestimat oraș în care
am pășit până acum. Mi-a lăsat o impresie nefericită, în
primul rând din cauza mirosului oribil de gunoi din toate
zonele Manhattanului pe care le-am explorat. Mormanele
de saci de gunoi din fața porților sunt o priveliște constantă, la fel și zecile de oameni ai străzii, de consumatori
de droguri, lipsa totală a unei unități arhitecturale și a
esteticului pe care îl asociez cu capitalele europene pe
care le-am văzut până acum. New York e, pentru mine, un
oraș-carte poștală, a cărui frumusețe, conturată de zgârie-nori, se observă cel mai bine de la distanță, de pe Podul
Brooklyn sau de pe ferry-ul care trece pe lângă Statuia
Libertății. Odată ce începeam plimbările pe trotuarele
întretăiate în unghiuri drepte, mă copleșeau toate detaliile
îngrămădite în umbra zgârie-norilor, tot haosul orașului
care, deși mai puțin aglomerat decât Tokyo, e sufocat de
trafic și de dezordinea generală de pe străzi. Times Square,
în special, e o aglomerare amețitoare de panouri de publicitate, toate vărsând reclame despre spectacolele de pe
Broadway deasupra capetelor miilor de oameni care se
află în fiecare minut în inima Manhattanului. Muzeele din
New York sunt însă, impresionant de întinse și de bine organizate – Metropolitan Museum of Art, în care am petrecut aproape cinci ore fără să reușesc să termin nici măcar
primul etaj, American Museum of Natural History, dar, în
special, Memorialul 9/11, închinat atacurilor teroriste din
2001 și aflat pe locul celor două turnuri prăbușite. Este o
experiență zguduitoare, în care bucăți de fier contorsionat
și pantofi însângerați sunt martori tăcuți ai tragediei, în
care înregistrări ale apelurilor făcute de către pasagerii
avioanelor interceptate către propriile familii nu pot să nu
stârnească lacrimi.

Iulia Ștreangă
studiază
Environmental
Geoscience la
University of
Edinburgh.

Boston e mult mai mic, dar mai asemănător unui oraș
european, mai calm și dominat de clădiri din cărămidă
roșie, pitorești, cu întinse zone verzi, mai puțini zgârie-nori, dar muzee la fel de frumoase ca cele din New
York (Museum of Fine Arts e o impresionantă colecție de
opere de artă, iar Isabella Stewart-Gardner Museum, situat
într-un palat construit în stil venețian, cu o elegantă curte
interioară, cuprinde câteva tapițerii superbe). Am vizitat,
de asemenea, campusurile universităților Harvard și MIT

și Muzeul de Istorie Naturală Harvard, cu a sa uimitoare
colecție de flori de sticlă (folosite ca modele anatomice de
către studenții universității) și expoziția de minerale colosale, foarte estetice, adunate din toată lumea. Am parcurs
The Freedom Trail, încercând să mă familiarizez cu istoria
orașului în timp ce îmi purtam pașii prin case memoriale și
cimitire încărcate de amintirea unor evenimente distante.
Înapoi în Woods Hole, mi-am dat seama, spre finalul
programului, cât de mult ajunsesem să mă atașez de
atmosfera de vacanță a locului, de vederea asupra
oceanului pe care o aveam din laborator, de cei pe
care îi întâlneam în fiecare zi în bucătărie. Mi s-a părut
amețitoare transformarea satului într-o destinație atât de
populară cu ocazia evenimentelor de tipul Science Stroll
(un outreach event organizat de WHOI cu scopul de a face
oceanografia vizibilă și accesibilă publicului larg, în cadrul
căruia am fost voluntar) și Road Race (o cursă care avea
loc în week-end-ul în care am plecat spre România, la
care erau așteptați aproximativ 11000 de alergători). M-a
cucerit în schimb atitudinea extrem de prietenoasă a localnicilor – majoritatea mă salutau pe pista de biciclete sau în
Falmouth, ori îmi complimentau ținutele. M-a contrariat,
la început, faptul că mâncarea, în supermarketuri și mai
ales în restaurante, e foarte scumpă, bacșișurile obligatorii,
cantitatea de zahăr adăugată iaurturilor – exagerată. M-a
surprins în mod plăcut frecvența cu care se organizează
târguri de carte, în cadrul cărora cumpăram cărți cu 25 sau
50 de cenți.
Am cântat Abba la karaoke pe scenă într-o seară, neam uitat la Mamma Mia 2 într-un cinema pub într-o alta,
am mers la vizionat de balene într-o duminică și le-am
admirat făcând acrobații prin aer și rulându-și cozile
elegante, lungi. Am făcut știință, turism, filosofie, plajă,
planuri; mi-am făcut noi prieteni și visuri; mi-am setat noi
standarde; am primit răspunsuri la întrebări și am formulat
altele; am întâmpinat situații dificile și stresante, momente
de singurătate și nesiguranță, clipe de mulțumire deplină
și de recunoștință.
Și am sentimentul că, după o atât de bogată experiență,
următoarea călătorie în Statele Unite nu e deloc
îndepărtată…
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Când ziua are 25 de ore
A face/ a preda muzică la Viena

Am înțeles că răbdarea este o virtute, iar respectul intercolegial nu e un ideal imposibil de atins, că fiind departe
de părinți, le apreciezi mai corect eforturile și încerci să nu îi dezamăgești. Când la cea mai recentă apariție din
Viena, o doamna din public, venită din Islanda, mi-a zis că în sfârșit a auzit și de bine despre România, am înțeles
cât de important este sa sădești ceva în sufletul celuilalt.

Lia Popa

Nu știu dacă v-ați întrebat vreodată cum este să
predai la un Colegiu de Muzică renumit din Viena și
cum se desfășoară o oră de pian?

S

urprinzător poate pentru unii, însă nu diferă în mod
deosebit față de orele de pian din România. Prima
parte a zilei este ocupată de cursurile de cultură generală,
predate la un nivel extrem de riguros, iar orele de muzică
sunt după prânz și sub egida unei autodiscipline impuse și
a unei efervescențe multiculturale evidente.
UN COPIL NU DISIMULEAZĂ, IA TOTUL ÎN SERIOS,
PE EL NU AI CUM SĂ ÎL PĂCĂLEȘTI.
Odată ce l-ai câștigat de partea ta, îți va permite să
pătrunzi în universul lui și să-i fii un coleg de nădejde.
Relația elev-profesor este înțeleasă altfel aici și, dacă ar
fi să o definesc, nu este una bazată pe docilitate sau pe
constrângere, ci una de comunicare, în care preferințele
muzicale ale elevilor sunt prioritare. Ei înșiși pot propune
schematic o programă muzicală accesibilă, în care granițe-

foto: ICR Paris

le lingvistice sunt depășite cu calm, în care punctualitatea
este sfântă, iar audițiile interne frecvente. Spre exemplu,
ei pot alege Fantezia, de Mozart în D sau Microkosmos,
de Bela Bartok din motive pur personale, atâta timp cât
melodiile nu sunt sub nivelul posibilităților lor interpretative. Regizarea unor concertele cu substrat politic la curțile
imperiale, premierele cinematografice la care se participă
organizat sau competițiile sportive în aer liber între clase,
picnicurile cu părinții la sfârșit de semestru, importante
mai ales pentru cei care își văd familia o dată pe lună, toate
fac parte dintr-un sistem aparent ușor de asimilat, în care
se pătrunde totuși foarte, foarte greu. Orarul ocupă jumătate dintr-un perete, sala rămâne de multe ori descuiată,
iar luminile se sting la ore cât se poate de târzii și, când ai
ieșit, îți dai seama că pomii sunt înfloriți sau că e deja vară
afară, deși parcă era iarnă când ai început...

ELEVII SUNT DIN TOATĂ LUMEA ȘI BRUSC PĂMÂNTUL DEVINE MAI MIC, IAR DISTANȚELE SE
ESTOMPEAZĂ.
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La nici 12 ani poți să concertezi la Carnegie Hall - New
York, iar jumătate din an să ți-l petreci în turneu pe alte
continente, dar, ca elev al Colegiului, îmbraci o uniformă
cu guler în nuanțe bleumarin, cu dungi fine și albe, cu
pantaloni negri impecabil croiți. Lași în urmă orice soi de
individualism, de prejudecăți și încerci să îți faci cât mai
bine datoria împrietenindu-te cu colegii tăi. Pentru că ei,
copiii care vin să studieze aici, s-au desprins de părinții lor
încă de la vârste mici pentru a-și desăvârși talentul într-o
atmosferă aparent boemă și pentru a locui în internatul în
care însuși Mozart și Schubert au fost cândva elevi.
Totul se desfășoară într-o clădire veche din anii 1775,
aflată pe atunci sub patronajul Kaiserului Josef al II-lea,
înconjurată de grădini verzi cu arbori impunători, cu
ferestre ordonate, de un alb spumos pe fonduri gri în
stil baroc, cu coridoare șerpuite și rotunde, îmbrăcate în
catifea roșie în care pantofii cu tocuri mici mi se scufundă
ușor, cu candelabre opulente, aurii, de chilimbar, cu porți
înalte care se deschid automat, din aluminiu, ferecate, din
spatele cărora străbat unde pe patru voci la orice oră din zi
și din noapte în momentul în care programul este intensiv.
Sala oficială de concert este una generoasă ca spațiu, cu o
arhitectură modernă și cu cafenea la parter. La intrare are
o bibliotecă bogată în înregistrări cu concertele copiilor
ce sunt destinate strângerii de fonduri. Maeștrii de la
Colegiu concertează des aici și e cumva un drept al lor de
a oferi seri încântătoare la un nivel artistic foarte bun sub
auspiciile Colegiului.
Un pic emoționată, pășesc în sala în care acum mai
bine de 200 de ani însuși marele compozitor clasic așeza
astrele pe portativ cu migala unui bijutier și apare un gând
fulgerător: Ce i-aș fi spus dacă am fi fost colegi? Ne-am fi
împrietenit, am fi împărțit banca a doua, ne-am fi plimbat
cu trăsura? Cum a devenit Wolfgang Amadeus Mozart
marele titan care a inspirat generații întregi? Cine i-a insuflat ideile divine?
Mozart a fost printre primii elevi care a beneficiat de o
educație aleasă încă de timpuriu. A fost cel care și-a fruc-

tificat talentul într-o muncă asiduă, a fost cel care, într-o
ingeniozitate pură s-a lăsat format de maeștrii timpului
său nu doar muzical și teoretic, ci și uman. Uimindu-i pe
toții prin talentul său, Mozart nu a fost un elev eminent, ci
unul extrem de perspicace, de o profunzime interiorizată,
care prefera să se izoleze într-o muncă aproape sisifică,
echilibrată de exuberantele întâlnirii cu colegii de breaslă,
unde improviza muzica cu lejeritatea unui virtuoz consacrat. Mozart nu practica vreun sport, avea ca preferințe
culinare bucătăria italiană și dulciurile cu marțipan. Era un
pic ipohondru, cu sensibilități climatice accentuate. Tatăl
lui l-a supravegheat îndeaproape, i-a impus cu rigurozitate o bază absolut necesară și l-a ajutat să cucerească
Europa muzicală de atunci dintr-o caleașca neagră.
MUZICA TE DISCIPLINEAZĂ ȘI NU TE LASĂ INDIFERENT, ORICÂT DE GREA ȚI-A FOST ZIUA SAU
CÂT DE LENEȘ MICUL DEJUN.
Firul gândurilor îmi este întrerupt brusc de o bătaie
timidă în ușa. Deschid, pare că nu e nimeni, dar când
privesc în jos doi ochi oblici îmi surâd de sub un teanc
de note, editura Henle. Pentru că el, Shi, elevul japonez,
mi l-a adus pe Chopin sprijinit pe fruntea-i încadrată de
un breton perfect simetric. La doar 10 ani, deja îl are pe
Chopin în repertoriu… Deschid ferestrele largi, un aer rece
mă înviorează și îl rog respectuos să-mi arate ce a pregătit.
Prin degetele lui mici, Studiul op. 10 nr 5 curge alert, apoi,
brusc, îmi întinde mâna stângă: un molar alb de toată
frumusețea i s-a desprins din rădăcină și s-a rostogolit pe
clape. Privesc amuzată, un pic îngrijorată și îl întreb dacă
e totul în ordine. Mi-a zis că da, putem continua, și pune
dintele în buzunar. Simțul răspunderii este accentuat când
la vârste precoce ești departe de ai tai.
Atunci când vii de pe un alt continent, din îndepărtata
Canadă, și când stăpânești vioara cu aceeași agilitate ca
pianul, la nici 13 ani, te întrebi dacă undeva, acolo sus
de deasupra norilor de mătase, Franz Schubert surâde
mulțumit că și-a îndeplinit vocația creatoare. Și îți arăți re-
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cunoștința unei audiții reușite printr-un mesaj sincer și un
pinguin de ciocolată pentru cea care te-a ajutat. La fel ca
cei de acum, gigantul vienez, Franz Schubert, era un visător, apropiat de natură, care a slujit muzica cu seninătate,
iar asta transpare dincolo de arta sa. Adesea, el se plimba
solitar prin împrejurimile orașului, prin pădurile vieneze,
de unde susurul izvorului cristalin și adierile suave de vară
îi ofereau noi orizonturi, Cvintetul Păstrăvul pentru corzi
fiind un exemplu concret al capodoperelor sale.
Ora de pian poate fi uneori o cumplită nebuloasă, când
la 14 ani poate că nu ai chef să ți se explice mereu fraze
întortocheate și noțiuni abstracte, poate Prokofiev e mult
prea dificil și, cu o sinceritate debordantă, auzi această
mărturisire: „Frau Lehhrerin, ich spiele gern Schlagzeug.
Mir gefällt Metalica”. (Doamna Lia, eu m-am mutat la tobe.
Mie-mi place Metalica). Aparent, nimic ostentativ, nimic să
deranjeze, fiecare își vede de treaba lui, însă, cu obiectivitate, directorul artistic ne sugerează soluții creative, iar eu
am mai pus o mărgică pe șiragul experiențelor acumulate.
În peisajul acesta cosmopolit, mă simt ca o pată de
culoare estică.
Aici toți suntem uniți pentru un scop care este mai
presus de noi: acela de a transmite mai departe mesajul
prolificilor compozitori, raportându-ne în permanență la
efervescența culturală vieneză. Pentru mine, totul coincide
cu anul în care am devenit un pic mai sobră și îmi desfășor ocupațiile academice într-o limbă nu tocmai simplă.
Privind în urmă, concursurile pot fi un reper al profesionalismului sau o experiență prin care orice muzician trece la
un moment dat, fără doar și poate. Aici, toți sunt propulsați și încurajați să se exprime, tocmai pentru a evolua și
a se autodepăși.
Tu, cel care îți încrunți privirea în fața furnicilor dispersate pe portativ, care te întrebi de ce numărul de decibeli
crește odată cu tempoul și totuși nu poți sfida privirea
sobră a maestrului, tu, cel care te apropii de instrument cu
stângăcie, să știi că și marii muzicieni au fost copii. Muzica
pentru pian există de ani de zile, pretutindeni, nu doar în
partituri, nu doar pentru cei „aleși”, iar viitorul aparține
creațiilor multidisciplinare. Tocmai pentru că timpul îmi
permite uneori, îmi place să mă joc cu imaginația și am
deja un pic de experiență acumulată odată cu compozițiile pentru Austrian Fashion Awards și Hans Zimmer
Soundtrack Contest, Sunset Boulevard in Holywood, Ușa
sau Aufwind Donaufest Vienna, consider în mod firesc că
versatilitatea pianului se îmbină cu filmul. Muzica cultă
este mai ușor asimilată de către publicul larg atunci când
este plasată într-un context al imaginilor vii. Așadar, lucrez la o cercetare despre muzica clasică de pian în filmele

secolului 21. De la Stanley Kubrik sau John Williams, cu
titluri ca Django Unchained sau L 'órange mechanique,
Gatsby sau Le pianiste, The tree of life sau le Process, toate
având în comun muzica de pian drept coloană sonoră.
CA PROFESOR, AM ÎNVĂȚAT CĂ ORICE CONTACT
UMAN LASĂ URME DE NEȘTERS.
Am înțeles că răbdarea este o virtute, iar respectul intercolegial nu e un ideal imposibil de atins, că fiind departe
de părinți, le apreciezi mai corect eforturile și încerci să
nu îi dezamăgești. Când la cea mai recentă apariție din
Viena, o doamna din public, venită din Islanda, mi-a zis că
în sfârșit a auzit și de bine despre România, am înțeles cât
de important este sa sădești ceva în sufletul celuilalt. Iar
când vreau sa iau o pauza de la pian, pășesc în amfiteatrele vieneze, căci mai există și altceva în afară de muzică
într-un mediu academic onest, unde până și autoplagiatul
este sancționat, unde bunul simț și bunul gust ne fac să
fim mai generoși, unde mi se răspunde politicos la orice
întrebare fără răutăți gratuite, doar cu un zâmbet larg.
Mă retrag discret, propunându-vă pentru vacanța de
vară Mick Mangodieb și Rețetele celor șapte mări și țări,
o capodoperă din beletristica ludică recent apărută pe
rafturile din librării. Într-un regat, Linus, prințul în vârsta
de 10 ani, și-a luat captivi supușii pe o insulă izolată din
cauză că nu era niciodată mulțumit de ceea ce primea de
mâncare, pedepsindu-i aspru pentru orice rețetă care nu
îi era pe plac. Mick Mangodieb îi propune prințului să-i
gătească pentru 7 zile. Nimeni nu reușise până atunci să
îl mulțumească pe prinț, orice fel de mâncare i se părea
a fi îngrozitor, iar dacă rețetele erau în sfârșit gustate de
Konig Linus, toți supușii insulei ar fi fost eliberați, inclusiv
părinții acestuia aflați sub o continuă teroare. Firul acțiunii
este presărat cu întâmplări amuzante alături de delicioase
rețete din toată lumea, pentru că Mick Mangodieb alege o
carte de bucate foarte veche pe care a găsit-o în biblioteca
părinților și gătește cu plante dintr-o gradină ascunsă, în
care trăia un bătrân care îl ajută sa înțeleagă preferințele
culinare ale prințului. Prin mesajul etic, romanul promovează rețetele sănătoase, gătitul natural și cum poți supraviețui cu ceea ce ai la îndemână pentru că pe insula
lui Linus nu se puteau găsi orice fel de legume sau plante.
Așadar, în pragul vacanței, dincolo de rigori, să nu uitam
sa fim creativi și ludici din când în când și să înțelegem că
fiecare zi poate fi o nouă insulă de pe care să evadăm tiptil-tiptil în lumea muzicii pentru a reveni în pași de vals sa
rezolvăm dificultățile și provocările care ne fac sa devenim
mai puternici.

Lia Popa absolventă a Colegiului
Național de Artă
„Octav Băncilă”
este pianistă și
profesoară de pian
în Viena.
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Dragă Laura,

Scrisoare către Laura de 90 de ani
Mă bucur că ai supraviețuit până la vârsta asta. Tot timpul am avut convingerea că vei trăi o viață lungă și fericită.
Îmi place să cred că nu este întâmplător și că are legătură cu faptul că ai acționat constant cu multă grijă față de
tine și că ai menținut cu disciplină un regim de viață activ și sănătos.
Laura Dianu

C

red foarte tare că pe parcursul vieții sentimentele
și stările pe care le manifestăm predominant se
pot citi cu ușurință în limbajul nonverbal, deci
implicit, lasă un impact asupra fizionomiei. De exemplu,
o persoană care este suspicioasă în majoritatea timpului
va dezvolta treptat o expresie a feței care trădează aceste
stări interioare. O persoană tristă își va purta nefericirea
impregnată pe chip. Mă uit la tine în oglindă și mă bucur
să descopăr că ai îmbătrânit cu o expresie senină.
Ți-ai menținut și o bună condiție fizică și aș vrea să te
felicit și pentru asta. Azi, la 30 de ani, mergând la clasele
de spinning, predominanța de vârsta este sub 40 de ani.
Știu că nepoții tăi se amuză de acest fapt atunci când le
povestești situații de pe vremea ta. Dar e adevărat, generația X nu a fost atât de preocupată de un regim de viață
sănătos și de exercițiile fizice, dar în zilele tale, din fericire,
majoritatea persoanelor din comunitatea din care ai decis
să faci parte sunt interesate de bunăstarea interioară, care
include o nutriție sănătoasă și exercițiu fizic regulat. Ce noroc că trăiești în timpuri în care e comun și firesc să mergi
la clasele de spinning împreună cu copiii și nepoții, ca o
activitate de familie de grup! Și dieta sănătoasă mă bucur
că ai menținut-o. Din când în când a fost și dificil și poate
că nu ai văzut tot timpul rostul acestui sacrificiu, dar uite că
acum resimți rezultatele pozitive ale unei diete sănătoase
și nutritive și îți ești recunoscătoare că ți-ai păstrat acest
obicei.
A fost o călătorie interesanta și știu că ai iubit fiecare
moment, la fel cum știu ca vei iubi și momentele rămase. În
zilele astea, știu că îți place să petreci mult timp cu nepoții
tăi. Ah, generația iGen. Într-un fel, jocurile lor în realități
virtuale și augmentate te fac să îți amintești de activitățile
ludice din copilăria ta și să te gândești la lucrurile care s-au
schimbat între timp. De exemplu, acum câteva zeci de ani

în urmă, basmele cu care generația ta a crescut au fost
excluse din programa școlară.
S-a făcut o analiză detaliată a tuturor lecturilor educaționale pentru a se determina în ce măsură acestea sunt
aliniate la valorile societății contemporane, la nevoile actuale ale copiilor, la modul de viață de după 2050, la ideea
de familie și de roluri tradiționale. S-a constatat că acestea
nu sunt cele mai potrivite atunci când vine vorba de a
încuraja noțiuni de toleranță sau de simetrie a rolurilor în
ceea ce privește femeile și bărbații.
Mai mult, văzând cât de nefolositoare la nivel social s-au
dovedit stereotipurile culturale legate de genul unei persoane, s-a petrecut o adevărată schimbare de mentalitate
și, în concluzie, cu toții am devenit mult mai responsabili și
atenți în legătură cu ce le „povestim” copiilor.
Au fost exprimate îngrijorări în legătură cu expunerea
copiilor la povești despre prințese care sunt sechestrate de
bestii, trăiesc izolate în castele acestora, așteptând să fie
salvate de un prinț pe cal alb, care este întotdeauna mezinul familiei. S-a considerat că acestea ar putea perpetua
rolurile de gen, cu alte cuvinte, ceea ce societatea așteaptă
de la un copil să facă sau nu, în concordanță cu genul său.
Și această controversă a atras după sine revizuirea programei școlare, după cum bine știi.
Cel mai folositor lucru pe care l-ai învățat a fost să nu
fii afectată de lucrurile care sunt în afara controlului tău. În
felul ăsta, ți-ai direcționat toată energia către lucrurile pe
care le poți îmbunătăți. A fost nevoie de timp, an de an devenind un pic mai înțeleaptă, până ai dobândit abilitatea
de a diferenția între lucrurile pe care le poți controla și cele
care depășesc puterea ta.
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E grozav cum viața a devenit din ce în ce mai bună
odată cu înaintarea în vârstă. În fiecare zi ai avut mai mult
antrenament în a te înconjura de persoane pozitive, interesante, empatice, umile, minunate. Ai învățat că dacă
o conjunctură sau o persoană nu e confortabilă pentru
tine, întotdeauna poți schimba lucrul ăsta cu ușurință.
Întotdeauna există o soluție pentru a alege un alt scenariu,
în care nu ești nevoită să fii în situația respectivă sau în
prezența persoanei în cauză. Cu job-urile e la fel. Dacă
nu îți face plăcere să fii într-un loc, dacă nu te trezești de
dimineață nerăbdătoare să mergi la muncă, atunci îți spui
Nu merge!. E amuzant pentru că îmi amintesc că la 30 de
ani încă te îndoiai de lucrul ăsta. Cum rămâne cu responsabilitățile?, te întrebai. Acum, în cazul în care ai fi confruntată cu o situație similară, te-ai întreba Cum rămâne cu
responsabilitatea față de mine, aceea de a mă face fericită?

puternicit să îți asumi riscul de a fonda propria companie
de proiectare de adăposturi sociale. Mă bucur pentru tine,
pentru lucrurile pe care le-ai construit și pentru oamenii
pe care i-ai ajutat.

Aș vrea să te felicit pentru deciziile pe care le-ai luat. Nu
pentru consecințele acelor decizii, ci pentru faptul că au
fost deciziile tale. Pentru că ai trăit viața „ta”, după standardele și așteptările tale, după propriile valori, fără a te lasă
influențata de opiniile majorității sau ale apropiaților, ale
părinților și nici ale copiilor.

Cred că succesul acestui angajament, atât financiar cât
și personal, ți-a dat încredere în parteneriate. Și în felul
ăsta, când ai avut ocazia, ai început cu bucurie și curaj cel
mai frumos partenerial al existentei tale, acela cu soțul
tău și tatăl copiilor tăi. Îmi plac multe lucruri la căsnicia
voastră. Mi se pare extraordinar că ați căutat și ați găsit
soluții de a vă păstra individualitatea, în ciuda tuturor responsabilităților care vin odată cu a fi părinte și profesionist
în același timp. Știu că temerea ta cea mai mare în legătura
cu căsătoria era să nu deveniți unul dintre acele cupluri în
care, imediat după căsătorie, unul din parteneri își pierde
treptat din individualitate, devenind brusc soțul lui... sau
soția lui... Mă bucur că ați reușit, contrar statisticilor, să vă
păstrați și să dedicați timp intereselor, hobby-urilor și, mai
ales, prietenilor pe care îi aveați înainte de a vă cunoaște.
Întotdeauna am apreciat felul în care ați găsit timp în mod
regulat pentru voi înșivă și doar cu voi înșivă. Pentru că știu
că, pentru tine cel puțin, e important ca din când în când
să faci un pas înapoi (să îți dai voie să iei o pauză), în care
îți dai timpul și spațiul necesare să faci o introspecție și să
îți evaluezi nivelul de satisfacție, nevoile tale. Și lucrul cel
mai frumos este că acest timp dăruit ție devine, de fapt, un
cadou pentru toți cei dragi, deoarece au ocazia să fie alături de o persoană conectată cu sine și, implicit, conectată
cu cei din jurul ei. Cred, de asemenea, că una dintre cele
mai mari responsabilități pe care poți să le ai ca părinte
este să îi înveți pe copii să fie atenți la propriile nevoi.

Mai ții minte primele joburi, când considerai că a avea
un job este un fel de privilegiu și te simțeai datoare să îți
sacrifici timpul liber, vacanțele, chiar sănătatea, în favoarea
serviciului? Desigur, e comun printre proaspăt absolvenți
să aibă mult entuziasm, energie și ambiție. Dar, pe măsură
ce ai acumulat mai multă experiență, ți-ai format și certitudinea interioară că munca și timpul tău sunt valoroase,
iar dacă angajatorul va „cântări” efortul tău prin „cântarul”
tău, îl va și răsplăti cu același preț pe care ți-l acorzi tu
însăți. Mă bucur că ai învățat cum să îți valorizezi munca
și timpul.
Mai ții minte primul an sabatic? Lucraseși în jur de cinci
ani, în diverse companii, și ai decis că este timpul pentru un
alt fel de experiență de dezvoltare personală. O călătorie
spre interior cu scopul de a afla lucruri încă necunoscute
despre tine, lucruri care îți oferă bucurie, de a descoperi
locuri și oameni din alte culturi, cu alte moduri de viață și
modele sociale, de a face schimb de experiențe cu ei, de
a-ți deschide noi orizonturi.
Experiența aceea ți-a adus atât de multă mulțumire
sufletească, încât ai menținut acest ritual pe tot parcursul
vieții. Chiar recent ai călătorit în al șaptelea an sabatic. E cu
atât mai frumos cu cât, odată cu trecerea timpului, familia
ta devine din ce în ce mai numeroasă și anii sabatici se
transformă în oportunități de a petrece timp cu cei dragi.
După primul an de călătorii și voluntariat, te-ai întors cu
noi perspective și cu mai mult spirit civic, care te-au îmManuel Mănăstireanu

Așa s-a întâmplat că te-ai asociat cu prietenul tău, bunul
tău amic de ani de zile, începând în felul ăsta unul dintre
cele mai lungi parteneriate din viața ta. Asta ți-a dat ocazia
să cunoști încrederea, compromisul, sinceritatea, maturitatea, toate aceste noțiuni pe care le învățăm și perfecționăm prin antrenament. Atitudinea cu care ai început a fost
pozitivă și chiar acum știi că nu te-ai îndoit niciodată că ar
fi posibil ca acest parteneriat să înceteze să funcționeze.
Cred că siguranța cu care ai intrat în această echipă formată din doi membri s-a datorat în mare măsură prieteniei
care a început cu mult înaintea inițiativelor profesionale.

Îți mulțumesc așadar pentru că mă inspiri și mă motivezi
în fiecare zi. Mă bucur că am ocazia să descopăr și să admir
fragmente din viața ta. Aștept cu nerăbdare răspunsul tău
și, mai ales, sunt curioasă să aflu noi detalii ale călătoriei
tale existențiale…
Pe curând,
Laura

Laura Dianu,
absolventă a
Colegiului de Artă
„Octav Băncilă”, este
arhitectă în Dubai.
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If you ever feel down, put on your
red lipstick and hit the sky!
Nu sunt un om obișnuit, nu am dimineață, nu am zi și, cu atât mai puțin, noapte. Trăiesc într-o altă
dimensiune, una în care abia atunci când deschid ochii încep să visez.

Cristina Dzukam-Donisă

M

i-am dat seama că majoritatea oamenilor pe care
i-am întâlnit în diferite circumstanțe privesc jobul
meu superficial: pentru ei, noțiunea de însoțitor
de bord se limitează exclusiv la o persoană care explorează locuri noi, care experimentează gastronomia diverselor
culturi și se cuibărește la final de zi într-un pat luxos din
hotelul de 4 stele plătit de companie. De fapt, nu e chiar
așa; muncesc din greu pentru a mă putea bucura de aceste beneficii, iar pentru a vă oferi o imagine cât mai clară, o
să vă iau cu mine în „visul” meu de 30 ore.

Mauritius, un colț de rai în Africa de Est... decolăm la
4 dimineața din Dubai, deci, munca mea începe la 2
dimineața când trebuie să mă prezint la biroul central
(headquarter) unde au loc toate formalitățile legale. E un
fel de aeroport intern, pentru cei care vă întrebați cam ce
o fi presupunând asta.
Sar din pat, îmi pun uniforma, rujul roșu și pălăria, iar, în
mai puțin de o oră, sunt în drum spre job. Odată ajunsa la
headquarter, trec de imigrări, îmi fac check-in, îmi las valiza
și mă îndrept spre camera unde tot echipajul se întâlnește
și unde au loc ultimele discuții legate de zbor, se verifică
uniforma – totul trebuie să fie conform standardelor - și e

necesar să răspundem la safe talk - o întrebare legată de
securitate și siguranță.
Suntem o echipă mare, 24 de însoțitori de bord si 2
piloți, acum pregătiți să începem îmbarcarea. Imediat ce
toți pasagerii sunt la bord, ei se pot delecta cu un pahar
de șampanie, prosoape calve și un meniu de unde își pot
alege cu ce să se răsfețe la micul dejun.
Decolăm la timp, iar la 10.000ft, imediat ce ne pierdem
printre nori, începem să servim în cabină micul dejun.
Durează cam o oră și jumătate să îi mulțumim pe cei 76 de
pasagerii din business class iar după răsfățul culinar majoritatea își coboară jaluzelele și se pun la somn sau se uită
la un film - am uitat să vă spun că avioanele noastre sunt
echipate cu ecrane, internet și o vastă colecție de filme,
muzică și jocuri.
E timpul pentru noi, însoțitorii de zbor, să ne relaxăm
la o ceașcă de ceai sau de cafea și să ne cunoaștem mai
bine - fiecare zbor e cu un set diferit de crew și, cum suntem în jur de 20.000 de însoțitori de zbor în companie, se
întâmplă rar să dai peste fețe familiare.
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Căpitanul sparge liniștea din cabină cu un anunț public:
Începe aterizarea. Avem 20 de minute să oferim prosoape
calde, ceai, cafea, să aprindem luminile în cabină și să punem totul în ordine în galley, bucătăria avionului.
După 6 ore de zbor, semnalul luminos pentru centură
se aprinde, iar noi, cu același zâmbet ingenuu ce se întrevede în umbra rujului, așteptăm să aterizăm într-un loc ce
reprezintă un colț de paradis - pentru mine și majoritatea
colegilor mei. Ochii îmi sunt ațintiți spre fereastra micuță.
E o zi superbă, senină, iar „pasărea mea gigantă” (așa
numesc avioanele noastre) coboară tot mai aproape de
ocean. Pilotul își întinde picioarele amorțite după șase 6
ore și aduce în siguranță cei 500 de pasageri pe bucățica
de pământ numită Mauritius.

Cristina Dzukam este absolventă a Colegiului de Artă „Octav Băncilă” Iași și
a Universității de Arte din Târgu Mureș. În prezent este stewardesă la Compania
Aeriană „Emirates”.

foto: Andrei Rusu

A fost o zi lungă... Sunt trează de 14 ore, dar, ce să vezi,
ziua mea abia începe.
Mauritius e o insula în Oceanul Indian care se întinde
pe o distanță de 900km. Capitala este Port Louise, cu o
populație de 148.000 de locuitori. E, cu siguranță, una
dintre cele mai frumoase destinații pe care le avem în
Africa: îți taie răsuflarea când privești cum în față se întinde
oceanul de culoarea turcoazului, iar în spate, nesfârșitele
plaje cu nisipuri albe și zeci de cocotieri. Totul în jurul tău
te transpune într-un vis tropical din care eu nu mă voi trezi
pentru 30 ore. Și apoi, o nouă rută, alte zboruri, aceleași
gesturi, același zâmbet. Îmi place ceea ce fac și mă bucur
că, în viața mea, visele (devenite realitate) au uneori 30 de
ore (ba chiar mai mult, depinde de… destinație
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A N C H E T A

SINGURĂTATEA ÎN
ADOLESCENŢĂ

În loc de argument

Manuel Mănăstireanu

Singurătatea nu te învaţă că eşti singur, ci singurul. (Emil Cioran)
Au răspuns scriitorii Radu Vancu, Immanuel Mifsud, Cătălin Pavel și redactori Alecart.

?

Cum vă amintiți momentele de singurătate din adolescența și în ce
fel v-au influențat?
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Radu Vancu, scriitoR
Nu sunt sigur că poți fi cu adevărat singur în adolescență - e atât de chinuitoare vârsta asta, e atât de înnebunitoare obsesia de a ști cine ești & cine vei fi, încât ai nevoie
neîncetat să te oglindești în alții, să te verifici în ei ca-ntr-o
oglindă înainte de a ieși în lume. Și exact din același motiv
ai atâta nevoie de literatură: pentru a te verifica în ea ca-ntr-o oglindă - sau ca-ntr-un prieten - sau ca-n cel mai fidel
dușman. Nu-mi aduc aminte, așadar, să fi fost vreodată
singur în adolescență. Creierul meu & inima mea au avut
mereu oglinzi: și din carne, și din celuloză (care tot din
carne e alcătuită, de fapt - orice pagină vie e, de fapt, creierul & inima unui alt corp). Mi-am trăit adolescența la fel
cum mi-am trăit și copilăria, și maturitatea: într-o casă de
oglinzi ermetic închisă, un paradis din care nu există nici
o scăpare. De fapt, nu-mi aduc aminte să fi fost vreodată
singur. Atunci când ești singur cu creierul tău ești departe
de a fi singur. Atunci când ești singur cu inima ta ești și mai
departe de a fi singur. Pentru a putea exista singurătatea,
ar trebui extirpate creierul & inima. Ceea ce, uneori, sigur
că e de dorit. (Și adesea am simțit că literatura e creierul &
inima extirpate ale câte unui învingător.)

Immanuel Mifsud, scriitoR
Nu am fost niciodată o persoană prea sociabilă, iar dacă
m-ați fi numit un singuratic, ați fi avut perfectă dreptate.
Am avut mulți prieteni în adolescență, dar acum nu cred
că l-aș putea numi pe vreunul mai mult decât o cunoștință,
de vreme ce nu m-am apropiat vreodată cu adevărat de
niciunul din ei. Îmi era, de asemenea, foarte greu să lucrez
împreună cu alții sau într-un grup. Acestea fiind zise, trebuie să recunosc că mi se întâmplă mult prea rar să mă
simt singur. Solitudinea mi s-a părut întotdeauna fermecătoare, mă simțeam bine doar eu cu mine însumi. Cred
că asta m-a făcut să văd altfel lumea, influențând și felul în
care mă raportez la scris. Nu cred că m-am schimbat prea
mult de atunci. Dimpotrivă, am devenit parcă din ce în ce
mai singuratic. Spre exemplu, foarte rar mă duc la vernisaje sau expoziții și nu prea răspund invitațiilor pe care le
primesc la evenimente artistice, cu toate că uneori simt
că sunt obligat să o fac. Întregul meu univers s-ar putea
rezuma la camera în care lucrez, sau, mai bine zis, camera
în care lucrez a devenit, în sine, universul meu. Trebuie să
subliniez că nu e neapărat un lucru rău, sau ceva trist, din
contră – e pur și simplu un alt fel de a trăi. Ori de câte ori
particip la vreun eveniment social, cum ar fi o petrecere,
prefer să mă pierd în decor, să trec neobservat, bucurându-mă de fericirea celorlalți – pe care, însă, nu reușesc să
o împărtășesc.

Bineînțeles, mulți oameni, incluzând cel mai probabil și
unii psihologi, ar spune că nu e tocmai un comportament
sănătos. Și s-ar putea să aibă dreptate. Totuși, atâta timp
cât propria izolare nu se transformă în acel sentiment
profund de singurătate, nu văd cum ar putea să mă
rănească - abia atunci când ne simțim părăsiți și abandonați în liniștea care ne înconjoară situația se schimbă
complet. Pe unele persoane frica le împiedică să formeze
orice fel de legături: fie că este vorba de vreun complex de
inferioritate, de timiditatea copleșitoare sau de vreo altă
manifestare psiho-comportamentală, aceștia nu reușesc
să intre în comuniune cu ceea ce este în jur. Din fericire,
în această ipostază nu mă regăsesc deloc. (traducere de
Andrada Strugaru)

Cătălin Pavel, Arheolog & SCriitor
Există singurătate care, pe termen lung, te apropie de
alți oameni, sau măcar de alți singuratici, și există singurătate care îți erodează cheful de a mai vorbi vreodată cu
cineva. Adică, așa cum există și colesterol bun și colesterol
rău (am observat că literatura a început să se ocupe de colesterol), există și singurătate bună și singurătate rea. Aia
bună, perfect compatibilă cu bucuria, înseamnă reflecție,
sedimentare, huzurul înverșunat al scrisului și mai ales al
cititului. Aia rea e plină de toxine și înseamnă, între altele,
îndoială de sine care aruncă la gunoi tot ce ai putea face.
Iar cea mai dură formă de singurătate este disperarea, în
care să nu-i lăsați niciodată pe cei pe care-i cunoașteți.
Adolescența te trece într-un mod dement prin toate
tipurile astea de singurătate. Rezultatele le simți toată
viața. E tentant, bineînțeles, să zici „lasă că e bine să le
simți pe toate”, dar un episod de disperare, de exemplu,
nu vine deloc cu garanția că vei fi un om mai bun după el.
Din contră, înseamnă să te joci cu focul. Cum ai putea să
știi dinainte care contact cu răul te va întări și care te va
fisura!? Pe de altă parte, nu prea există scriitor bun care să
fi fost lipsit de experiența răului. De obicei, e vorba de inși
care au cunoscut pe propria piele marele talent al omului
pentru căderi.
Chiar dacă e și vremea socializării frenetice, în adolescență ai parte de un bombardament cu singurătate cum
nu se mai întîlnește în alte perioade ale vieții. E esențial să
ieși din acest bombardament fără stricăciuni ireparabile.
Important e și să nu ratezi ocazia unei porții zdravene de
singurătate bună, pentru că niciodată singurătatea nu e
mai formatoare decît atunci. În rest, stăm bine: oamenii
care au gustul singurătății au și cei mai buni prieteni.
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la suprafață, atunci când nu știam de ce nu toată lumea e
bună și că va trebui să văd răul și în afara cărților de basme
cu zmei, atunci începeam iar să fug. Începeam să fug și nu
mă opream decât în momentul în care auzeam râsetele
prietenilor care dizolvau toate acele întrebări inutile, înlocuindu-le cu jocuri interminabile și culori ce pictau bucurie
peste toate incertitudinile. Pentru că, atâta timp cât eram
cu ei, nu puteam fi niciodată singură și, atâta timp cât nu
eram singură, eram fericită.
Atunci când visurile și realitatea se încâlcesc într-un nod
gordian, atunci când sutele de posibilități devin un cub
Rubik pe care încerc să îl rezolv parcă de o eternitate, însă
în loc de fațetele uniforme obțin doar un mozaic, atunci
când încep să fiu doborâtă de presiunea vieților pe care
nu le trăiesc, atunci stau. Pentru că, atâta timp cât sunt
singură, lumea încremenește și toate posibilitățile se spulberă în tăcere. Și în acest moment sunt izbită de gândul că
membrana fină și translucidă dintre copilărie și adolescență este percepția despre singurătate și că devii adolescent
odată ce încetezi să mai fugi și să te mai temi de ea. Doar
în tăcerea singurătății reverberează glasul până atunci
înăbușit al milioanelor de gânduri, doar în golul lăsat de
aceasta încep universurile fantasmagorice să pară tangibile. Pentru că, în aceste momente de singurătate, momente
în care te oprești din alergat și te lași să cazi în tăcerea
abisală, nu mai există nimic imposibil și poți vedea surâsul
blând al Necunoscutului. Și acum îmi dau seama că adolescența este suma tuturor acestor momente în care nu
simt singurătatea ca pe o absență, ci ca pe o prezență, ca
pe o tăcere contemplativă închisă ermetic în mine.
Iar când tăcerea se disipează, regăsesc lumea exact așa
cum am lăsat-o, ruptă din încremenirea ei de chihlimbar.

Manuel Mănăstireanu

Raisa Manolescu, Elevă la Colegiul Național Iași
Atunci când eram învăluită de opacitatea întunericului,
atunci când liniștea sfâșia aerul și în vidul întipărit pe
pleoapele mele închise începeau să se înfiripeze umbre
distorsionate, atunci când pustietatea din cameră era
umplută doar de tăcere și frici, atunci începeam să fug.
Începeam să fug și nu mă opream decât în îmbrățișarea
caldă și salvatoare a părinților mei, care mă acoperea ca o
pătură de sub care nu era nevoie niciodată să ies și unde
toate fricile erau spulberate. Pentru că, atâta timp cât eram
cu ei, nu puteam fi niciodată singură și, atâta timp cât nu
eram singură, eram în siguranță.
Atunci când eram prinsă în spirala dezamăgirii, atunci
când prea multe întrebări se revărsau peste mine ca un val
de apă sărată care mă înghițea și nu mă lăsa să mă ridic

Viviana Gheorghian, elevă la Colegiul Național
Singurătatea nu este și nu poate fi dezamăgire. În cel
mai fericit caz, dezamăgirile pot instala o stare de singurătate. Salvatoare, ea vine să reconfigureze un nou traseu
interior și, paradoxal, să păstreze naivitatea și curajul care
ar trebui încă să ne întregească. Singurătatea mea e un
copil. Ea m-a învățat să mă refugiez în privirile oamenilor,
să caut și să cunosc în tăcere, să fac alegeri mai înțelepte
și, da, să mă avânt cu aceeași încredere și disponibilitate în
brațele oamenilor, să mă atașez de ei și să plâng. Andrei
Pleșu spunea într-un interviu că definitorie în tinerețea
sa a fost prezența bătrânilor. Simt și eu cum în juru-mi
rămân mereu bătrânii, poate mai mult decât nume sau
oameni, fragmente din ei: mâinile ocrotitoare ale mamei,
glasul bunicii și ochii celor câțiva profesori care mi-au
marcat devenirea. Lângă mine, pășește încă stângaci și
temător entuziasmul puținilor prieteni pe care îi am, tinerii

99
în privirea cărora am găsit inocența pe care o caut mereu
în oameni. Când mă-nconjor cu tinerii și cu bătrânii mei,
singurătatea e ceva plăcut: vine când o chem și pleacă
când îi dau drumul, dându-mi răgazul să mă înconjor, preț
de câteva clipe, cu mine.

Anastasia Fuioagă, ELEVĂ LA COLEGIUL NAȚIONAL
În perioada de adolescență trăită până acum, cred că
printre cele mai puternice feluri de singurătate resimțite
a fost acela al unei singurătăți crunte, în care simți adânc
lama sentimentului de abandon. Cum nu-mi face prea
mare plăcere să mă întorc la trăirile din acele momente,
aleg de obicei să rememorez ocupațiile pe care le
aveam atunci. Cel mai adesea, ce ascultam în perioadele
respective. A fost tipul de singurătate în care ascultam
Evanescence în cantități industriale. (…)
Am intrat la liceu și prioritățile au început să își schimbe
centrul de greutate, așa încât cititul a devenit din plăcere
ceva vital. Mi-am redecorat camera și cu ocazia asta mi-a
pus tata un sistem audio în cameră; spera să încep să
ascult colecția masivă de progresivă pe care o am în casă.
I-am zis că da, da o să ascult și primul lucru pe care l-am
băgat pe boxe a fost discografia Burzum. Pe repeat. Un
an întreg. A fost anul în care singurătatea a început să însemne altceva. S-a transformat din revoltă în introspecție
sinceră și profundă. Cam acolo e și azi. Cu o carte în brațe,
cel mai adesea în pat, momentan cu discografia Shining
pe fundal. Am început să ascult și prog, ce-i drept trupe
mai noi, cum sunt Opeth sau Ne Obliviscaris. Pe pereți nu
mai am versuri, am rafturi de cărți și câteva postere. Mă
îmbrac tot în negru, tot cu bocanci iarna. Singurătatea
abandonului a devenit însă singurătatea regăsirii sinelui,
pe care o îmbrățișez ca pe acel prieten fără de care viața
n-ar însemna prea mult.

Amalia Carciuc, ELEVĂ LA COLEGIUL NAȚIONAL
Îmi măsor singurătatea în numărul de pagini pe care
le-am citit, în muzica bubuind în căștile prea uzate, în
plimbările cu ghiozdanul în spate pentru a găsi banca
perfectă din dorința de a amorți cu cartea în mână. Am
ales să cred în cărți abia după ce am fost lăsată în urmă
doar din nevoia de a lăsa, la rândul meu, ceva în urmă,
orice. Nu am văzut singurătatea ca pe un gol, ci ca pe
o liniștire a spiritului și de aceea o port mereu cu mine.
Paradoxul singurătății este acela că nu vine niciodată
singură; implică dorul, dezamăgirea, starea de negare
temporară a lumii sau, dimpotrivă, acceptarea acesteia pe
deplin doar că în alt mod. Am învățat să cresc în propria
singurătate construită în jurul scutului întărit de personaje,
înfruntări cu adevărul și minciuna, teorii, conspirații, vise.

Mă îmbolnăvesc și mă vindec singură de tot ce au distrus
oamenii în mine atunci când mi-au negat răspunsuri,
explicații, priviri, îmbrățișări, iar acum pot spune oricui: J’ai
fini par te pardonner.
Când Raskolnikov înfipse cuțitul adânc în carnea bătrână, scorojită a cămătăresei, când Doamna Bovary își
construia lumea iluzorie, când Ion gusta trupul firav al
Anei, visând la pământul negru, când ceaiul uitat în cana
de pe birou se răcea, când tramvaiul se oprise la mijlocul
drumului, când alții învățau că singurătatea se resimte și
într-o mare de oameni, eu eram demult la marginea lumii
cu amintirile oamenilor care deja nu mai erau. După o
lungă perioadă când îi regăsești pe ceilalți, o să afli că mai
întâi de orice schimbare care apare în exterior, tu nu mai
ești la fel. Știam că după momentele mele de singurătate
nu o să îmi mai înțeleg cel mai bun prieten, știam că nu o
să mai cunosc ochii vii, verzui și toate astea pentru că au
rămas la sute de pagini citite distanță, iar mie mi-a rămas
dorul până când am învățat să mă apăr sau, mai bine-zis,
până când am renunțat. Odată cu el mi-am pierdut și sinele vulcanic, nerăbdător, gălăgios, iar obsesiile au început
să se multiplice, să se întindă peste un nou om întocmai
ca o pânză muncită a unui păianjen lent. Obsesii gândite,
de data aceasta. Singurătatea m-a ajutat să îmi remodelez
zâmbetul și să educ copilul speriat din colțul minții mele.
Ieși la lumină, te rog! Rănile se cicatrizează cu timpul. Am
pus destul unguent.
Singurătatea unei adolescente se rezumă, poate,
într-un vers ce-i aparține lui Claudiu Komartin, o pace
încheiată cu atâta ură în ochi. Înăuntru domnește pacea,
iar în juru-ți apar frustrările pentru că ochii căutători sunt
dezamăgiți de ce au regăsit. Te-ai schimbat, fetițo! Am ales
o singurătatea bogat populată, plină, caldă, formatoare ce
se definește prin trecerea de la fort minable la formidable.
Ceea ce îmi rămâne de făcut e să aprind un chibrit pentru
amintirile mele, să dau foc adolescenței, să o văd arzând
constant, să alimentez flacăra cu momente eterne de singurătate, iar la final, să pun cenușa într-un loc de onoare.
Eu am citit mai mult și nu sunt sclava nimănui.

Ioana Tătărușanu, ELEVĂ LA COLEGIUL NAȚIONAL
Singurătatea m-a vrut dintotdeauna disfuncțională,
stricată, cârpită și deznodată, aiurită și remodelată mereu,
după cum oamenii și împrejurările m-au copleșit și m-au
pipernicit, m-au scorojit și m-au adunat de pe unde m-am
pierdut, de prin colțuri și ghemotoace scămoșate. Acolo
mi-am afundat mâinile, ochii și cu umerii am așteptat apogeul lipsei, fericirea înlăcrimată sau înlocuirile sistematice
ale absențelor care știam că mereu o să vină. Singurătatea
din fața biroului, din pat, din gară, de la masă, din fața și
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din spatele ușii, singurătatea care este și singurătatea care
ți se pare. Acolo unde oamenii nu veneau decât cu treabă
și treaba mea era să aștept, acolo eram întotdeauna cel
mai singură. Împresurată de compresoare de emoții, de
complicități și fenomene aberante de luare la cunoștință,
viziunea mea despre lume s-a aciuat în gara în care nimic
nu funcționează cum trebuie, în care lumea mănâncă sfidător și neliniștit shaorme la 10 lei. Aici panourile luminoase s-au dărăpănat dinăuntru spre în afară și s-au chircit ca
niște coji de portocală și oamenii care nu au pat se întind
convalescent pe scaunele de plastic din sala de așteptare
și se simt ca pe un câmp imens de fervoare și stabilitate
socială, între care alți oameni cu treabă și nevoi și doruri
fac slalom și dibuie cu unghia și cu surzenia celei mai fine
urechi primul zgomot de apropiere a trenului care poartă
o mare responsabilitate sau o mare fericire. Fereastra
are culoarea sinuciderii în masă și pe tejghea atârnă un
chiștoc rudimentar rămas de la băiatul care nu voia să
plece și tare-ar mai fi plecat. Râsetele înăbușite, amețeala
Manuel Mănăstireanu

și privitul în gol, cușeta în care poți scrie cu degetul pe
pereți ca pe o spinare de om, cu acuratețea unei lucrări
doctorale finisate doi ani la rând cu cuvinte de salut și de
întâmpinare. Contemplarea, nevoia de a fi privit, ca aceea
de a te lăsa îmbrățișat. Nevoia de a putea lua de mână și
ușurința de a o lăsa să cadă la presimțirea acidă a sfârșitului. Vacuolele acestei gări expiră simultan o direcție și de
fiecare dată când simt nevoia să privesc spre alți ochi dau
de crepuscule și de mișcări orizontal-verticale ale emoțiilor. Prin graficul ăsta sunt atât de singură și mi-aș dori să
pot întinde degetele și să pot dezaburi ochelarii cuiva ca
pe o fereastră de tramvai. Doar că acum carapacea mea
are consistențe metalice, balconul are ecou și Bucureștiul
e trist și etilic. M-am înconjurat de goluri ca de o apă mare
și uneori m-am bucurat, alteori am plâns, dar întotdeauna
mi-am zis că eu nu trebuie să am ambiția normalității
și-atunci am început să mă joc de-a v-ați ascunselea cu
singurătatea până i-am dibuit fericirea, până am croit-o
după nevoile mele de a fi mereu altcineva și totuși de a nu
mă părăsi pe mine.
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Mălina Turtureanu, elevă la Colegiul Național
Singurătatea e un prototip. Dulcea ironie a unui diagnostic ce pare privilegiu (valabilă și viceversa). Nu știu
să-mi amintesc momentele mele de singurătate, poate
pentru că au fost prea puține sau pentru că nu au adus
cu ele o suferință veritabilă, ci doar dispersii ale unor
gânduri superficiale și standardizate. Când eram mai mică,
aveam tendința exagerată de a mă victimiza, mă lăsam
intenționat pradă situațiilor dramatice, ca să-mi dovedesc
ceva, ca să-mi testez limitele, să trăiesc cu falsa impresie a
unui „curaj" încă nedefinit. În realitate, cred că singurii care
își pot aduce singurătatea suntem noi, iar când suntem
tineri ne-o însușim din dorința de intimitate și siguranță.
Am o amintire puternică din clasa a șasea, împlinisem 12
ani, deci, teoretic, eram încă un copil, dar îmi plăcea să mă
consider o adolescentă, ca și cum denumirea, și doar ea,
ți-ar oferi o distincție aparte. Moartea violentă a bunicului
m-a maturizat brusc, aducând o anumită responsabilitate
pe care nu eram pregătită să mi-o asum. Îmi jucam din
nou durerea ca o micuță și inocentă victimă, lucru care mă
exaspera, fiindcă tristețea mea era profundă și chinuitoare,
aveam coșmaruri, preferam să mă izolez. Capacitatea mea
de concentrare la școală scădea iremediabil, în special la
materiile reale, pentru care oricum nu am nutrit niciodată
o pasiune. Știu că la o oră de engleză scrisesem o compunere despre bunici și am fost aleasă chiar eu să o citesc în
fața clasei. Eram mândră de ceea ce scrisesem, voiam să
citesc, dar mă poticneam în cuvinte, aveam rândurile în
fața mea și în secunda următoare se deformau, căpătând
expresii monstruoase. Mă cuprinsese o panică devastatoare, eram redusă doar la instinctul primar de a plânge
și mă înăbușea neputincios înfrângerea. Clasa râdea. După
acel moment am început să scriu. Gânduri amețite de jurnal, începuturi de povești, poezii. Mă studiam în oglindă,
scriam despre schimbările pe care le observam în mine,
despre antipatia crescândă pentru matematică, pentru
unghiuri și cifre amenințătoare, scriam despre bunicul,
despre nucul de afară, despre toamne reale și imaginare.
Scriam despre suferință și empatie și iubire ca și cum un
copil de 12 ani (sau, haideți, ca să-mi fac pe plac și de data
aceasta) ca și cum o (pre)adolescentă de 12 ani ar fi știut
să măsoare pierderea și angoasa și să le facă sa respire în
cuvinte. Deși niciodată nu eram măcar un pic mulțumită
de rezultat, acolo, în biroul meu, unde ascundeam câte un
roman după cartea de fizică, m-am înscris la concursuri
de creație pe internet și am câștigat câteva premii. Familia
mă susținea, dar niciodată nu m-am simțit înțeleasă. Le
simțeam bucuria neîntregită, fragmentată, diluată. Cred că
atunci m-am simțit cel mai singură.

Andrada Strugaru, elevă la Colegiul Național
Privesc în gol, rotunjesc în ochi același bec - lumina
parcă nu mai e lumină. Dintr-odată, suflul meu e singurul
care îneacă liniștea, într-o altă acalmie imperfectă - aș vrea
să mă ascund, conștientă de redundanța propriei prezențe într-un spațiu atât de blând. Asemenea lui Brod a lui
Foer, care își scrie toate felurile de tristețe, nu de puține
ori mi s-a întâmplat să mă surprind gândindu-mă la cât
mai multe singurătăți (sau, mai bine zis, la cât mai multă
singurătate); cred că, așa cum clipele de solitudine ne-ar
face să simțim că totul se rupe de noi - și, uneori, în noi -,
solitudinea însăși, urmându-ne cu pași moi și înceți, este
cea de care niciodată nu ne putem desprinde. În adolescență însă, am simțit cum nodurile acestei legături se întăresc; mai mult decât un timp al pierderii și regăsirilor, văd
în adolescență o dimensiune a asumării, chiar a obișnuirii
cu propria prezență, cu ideea de a fi, de a exista ca suflet,
ca persoană, în lume; căci nicio lipsă sau absență nu ar
putea fi resimțită fără a fi trăit înainte o cât de scurtă clipă
a revelației de sine. Astfel, am trecut de la singurătatea
ultimei pagini (sau a ultimului vers) la aceea din mijlocul
mulțimii, de la singurătatea din nesomn, la cea a părăsirii
sau a renunțării, însă cele mai vii amintiri rămân cele ale
singurătății-dinăuntru: când, adolescent fiind, nu știi cine
ești sau unde vrei să ajungi. Tăcerea apăsătoare a lipsei
de sens care te lovește ca o primă întâlnire cu nimicul, cu
un mare gol pe care îl reprezinți sau care te înconjoară așa îmi amintesc cele mai grele momente de singurătate;
simțindu-mă ca într-un corp străin, ca într-o viață străină,
evitând să îmi pun întrebări despre mine la care nu aș putea să răspund. Iar atunci când ne simțim abandonați de și
în noi înșine, pare că nu mai există în afară, ci doar o liniște
lăuntrică fără sfârșit și fără început. Aș încerca o încheiere
motivațională, despre cum întotdeauna în liniște stă un
cuvânt care abia așteaptă să fie rostit, iar orice gol și orice
părăsire lasă loc atâtor lumi de reconstituit, dar cred că
singurătatea nu își cere alte încurajări - prin excelență fiind
un timp al repoziționării sinelui față de propria persoană.
Am înțeles treptat că, pentru mine, unele absențe și tăceri
sunt necesare, că singurătatea, la fel cum poate acapara
pe neprevăzute, poate, la rândul ei, să fie luată prin surprindere; din când în când, solitudinea nu mai seamănă cu
vidul înspăimântător de care mă feream, ci cu momente
de tăcere pe care le caut printre propriile gânduri.

I N T E R V I U

Mircea Cărtărescu
Eu nu fac nicio distincție între poezie și proză,
pentru mine totul e poezie.
*Mircea Cărtărescu este scriitorul ale cărui opere reprezintă o
fascinantă călătorie în zonele ascunse ale omului.

foto: Andrei Rusu
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■■ DESPRE CE NU AȚI PUTEA SĂ SCRIEȚI
NICIODATĂ?
Orice scriitor și orice om are lucruri pe care nici lui însuși
nu vrea să și le spună și care trebuie să rămână într-o anume cameră ascunsă despre care spun basmele că se află
în orice palat. În fiecare dintre noi există această cameră
ascunsă, în care se găsește esența noastră, ceea ce ne
definește. Mulți oameni spun că se caută pe ei înșiși, dar
pericolul este să te găsești. Niciun autor, cu foarte puține
excepții (poate Dostoievski și Kafka), nu a ajuns în acea
zonă secretă, nu a avut curajul de a se privi pe el însuși
în ochi.

■■ ACCESEAZĂ JURNALUL ACEA ZONĂ DESPRE
CARE VORBEAȚI?
Eu nu am îndrăznit să sondez foarte mult zona aceea.
Cu toată hotărârea și cu toate riscurile, am încercat o singură dată, în Travesti. Este cartea mea cea mai sinceră, la
modul sinucigaș aș putea spune.

■■ CE CREDEȚI CĂ AR TREBUI SĂ ÎMPRUMUTE
PROZA DE LA POEZIE ȘI VICEVERSA?
Eu nu fac nicio distincție între aceste două genuri literare, pentru mine totul e poezie. Eu nu citesc romane
pentru trama lor ori pentru personaje, ci pentru stropul de
poezie din ele. Cred că Dostoievski a fost un mare poet.
Toți romancierii mari au, din loc în loc, sclipiri de poezie,
la fel cum picturile lui Rembrandt au, pe alocuri, sclipiri
de aur, de lumină intensă. Eu asta caut oriunde, chiar și
în viață. În afara acestor străfulgerări poematice, viața nu
merită trăită. Cărțile mele, poeziile mele, viața, iubirile și
urile mele alcătuiesc un singur spațiu, în care, din când în
când, sclipește câte ceva.

Doctor Faustus era un roman scris pentru a fi
citit numai de către mine.
■■ CARE AU FOST AUTORII ADOLESCENȚEI DVS.
ȘI CUM ÎI PRIVIȚI ACUM?
Sunt prea mulți ca să îi pot menționa aici, dar îl voi
aminti pe unul dintre ei. În jurul vârstei de 17-18 ani am citit o carte care m-a influențat decisiv pentru tot restul vieții, anume Doctor Faustus a lui Thomas Mann. Personajul
central, Adrian Leverkühn, a devenit un alter ego al meu,
o entitate cu care m-am identificat desăvârșit. În acel
moment nu înțelegeam teza cărții lui Thomas Mann,
care vedea în Leverkühn mai degrabă un monstru decât

un geniu. Pentru mine însă, la vârsta aceea, Leverkühn a
fost unul dintre factorii cei mai puternici care m-au împins
către artă și către scris în particular. Îmi aduc aminte că
l-am văzut, la un moment dat, pe unul dintre colegii mei
cu aceeași ediție sub braț, plimbându-se prin curtea școlii.
M-am simțit atât de gelos, de parcă ar fi umblat cu o iubită
de-a mea. Doctor Faustus era un roman scris pentru a fi
citit numai de către mine.

■■ DE UNDE PROVINE CONSECVENȚA ȘI
ORDINEA ÎN PROCESUL DE A SCRIE?
FACTORII SUNT DE NATURĂ INTERIOARĂ SAU
EXTERIOARĂ?
Noi am avut un poet de avangardă deosebit, care se
numea Ilarie Voronca și care spunea întotdeauna că în
literatură nu există cuvântul trebuie. Există scriitori consecvenți și scriitori inconsecvenți, autori cu un fond cultural
și alții complet genuini. Nu există o regulă, scriitorii sunt
extraordinar de diferiți unii față de alții, iar literatura, la
rându-i, este de mii de feluri, în asta constând și frumusețea ei. Eu sunt un autor disciplinat, mă consider mai
curând cu picioarele pe pământ. Am în minte o imagine
a literaturii și un schelet a tot ceea ce scriu, însă nu mă iau
drept un etalon. Sunt unul dintre multiplele feluri de autori
care există.
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În liceu nu numai că vorbeam în citate, dar în fiecare
pauză umpleam tabla de poeme.

■■ AȚI POMENIT DE MAI MULTE ORI CĂ ÎN LICEU
AVEAȚI O MARE UȘURINȚĂ DE A VORBI ÎN
CITATE. VĂ MAI AMINTIȚI UNUL PE CARE ÎL
FOLOSEAȚI FOARTE DES?
În liceu eram complet nebun. Toți mă considerau așa și
am fost chiar în pragul de a trece granița și a înainta către
schizofrenie. Din fericire, am fost luat în armată și acolo,
în nouă luni, mi-au scos gărgăunii din cap. Nu numai că
vorbeam în citate, dar în fiecare pauză umpleam tabla
de poeme. În franceză, în engleză, în română, tot ce-mi
plăcuse. Colegii mă priveau cu oroare, eram un om făcut
din literatură, nu mă puteam înțelege cu ei. Eram complet
centrat pe o singură chestiune. Nu are sens să mă gândesc
acum la vreun citat, le rulam în permanență, ca pe un joc
schizoid. A fost, de altfel, o perioadă în care mă simțeam
extrem de singur. Treceau săptămâni fără să vorbesc cu
nimeni, în afară de părinții mei. Din cauza suferinței pe care
o simțeam, avansam în această stare acută care, din păcate,
la mulți adolescenți, virează spre patologic. Eu am fost pe
muchie în toată acea perioadă. Din acea singurătate însă
eu mi-am hrănit tot ceea ce am scris mai târziu. Cred că și
astăzi singurătatea este pilonul central al vieții mele.

■■ CU CE MELODIE V-AȚI ASOCIA ULTIMUL
JURNAL?
Eu sunt un mare fan Beatles și, mai ales, John Lennon. El
are câteva cântece pe care nu a mai apucat să le lanseze,
nu le-a mai finisat. Unul dintre ele a fost întotdeauna foarte
emoționant pentru mine. Lennon spune acolo: Dragă John,
de ce muncești atât? Nu mai are rost, cursa s-a terminat. De
ce te mai chinui atât? Las-o mai moale. Acest Dear John mi
se pare că este într-o mare măsură în acord cu ceea ce am
scris în ultima vreme.

■■ CE AȚI RECOMANDA UNUI LICEAN, ORBITOR
SAU SOLENOID? DE CE?
Fără niciun fel de ezitare, Solenoid. E mult mai simplă
decât Orbitor. Solenoid încearcă să expliciteze într-un fel
ceea ce eu am scris în trilogie. E o carte mai cristalină, mai
comprehensibilă și mai umană. Dacă cititorul vrea să mai
treacă și la Orbitor, bine, dacă nu, nicio supărare. Nobody’s
perfect.
Interviu realizat de Anastasia Fuioagă și Ioana Tătărușanu.

foto: Andrei Rusu
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I N T E R V I U

Andrew Noble
Călătoriile sunt o pregătire bună pentru a trăi acasă.
*Andrew Noble este Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii în România

foto: Andrei Rusu
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foto: Edi Cășuneanu

■■ AM DORI SĂ ÎNCEPEM CU O DISCUȚIE DESPRE
CARIERA DUMNEAVOASTRĂ DIPLOMATICĂ.
EXCELENȚĂ, CARE CONSIDERAȚI CĂ ESTE CEA
MAI MARE SATISFACȚIE, DAR ȘI CEA MAI MARE
PROVOCARE, ÎN A LUCRA ÎN ACEST DOMENIU?

■■ CEL ROL CREDEȚI CĂ JOACĂ CULTURA
ÎN RELAȚIILE INTERNAȚIONALE LA NIVEL
GENERAL ȘI, MAI ALES, ÎN RELAȚIILE
BILATERALE DINTRE REGATUL UNIT ȘI
ROMÂNIA?

Cred că important este ca în diplomație să nu îți impui limite. Ne confruntăm cu multe aspecte din lume care nu au
o soluție – cu toții știm acest lucru – trebuie însă, să găsim
soluții. Răspunsul meu concret este că m-am confruntat în
cariera mea cu trei teme despre care se credea că nu au
rezolvare. Dar aceste chestiuni s-au rezolvat. Acest lucru
îmi dă încredere, mă motivează să continui să lupt pentru
soluții la chestiunile considerate acum imposibile. Cele
trei aspecte au fost: rezolvarea Apartheid-ului din Africa
de Sud, căderea Zidului Berlinului și pacea din Irlanda de
Nord. Sunt multe alte chestiune cu privire la care am spune
astăzi „E imposibil”, dar nu este. Într-o zi, dacă vom continua să căutăm, vom găsi soluții.

Cultura poate fi fie o chestiune foarte specifică, fie
foarte largă. Noi, ca guvern, avem o politică activă de
cultură relativ limitată. Nu avem centre de limba engleză
peste tot în lume. Aveți noroc că există un birou British
Council aici la Iași. Dar există foarte multe țări unde este
doar un singur birou. Dacă faceți o comparație cu alte state
care au o prezență mult mai răspândită, puteți să vedeți
că politica activă de cultură din Marea Britanie este relativ
limitată. Dar ceea ce contează sunt legăturile dintre oameni. Dumneavoastră nu aveți nevoie să stabiliți contacte
culturale prin intermediul guvernului ca să fiți în contact cu
ceea ce înseamnă cultura britanică. Noi vrem să fim doar
un catalizator pentru legăturile reale dintre tineri, dintre
universități, teatre ș.a.m.d. Consider că această perspectivă
mai largă asupra culturii contează mult mai mult.

■■ AȘADAR DIN PROVOCĂRI APAR ȘI CELE MAI
MARI SATISFACȚII?
Absolut.

■■ CUM CREDEȚI CĂ POATE FI SCHIMBATĂ
IMAGINEA NEGATIVĂ PE CARE O AU UNII
ROMÂNI CARE TRĂIESC ÎN REGATUL UNIT ÎN
MOMENTUL ACTUAL?
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E foarte important pentru diplomați să nu ia
decizii înainte de a veni și de a asculta oamenii de aici.(…) am fost foarte impresionat de
Întâlnirea ALECART cu tineri din Iași.
■■ ÎN ACEST CONTEXT, CE ASPECTE LEGATE
DE ROMÂNIA CREDEȚI CĂ SUNT PREA
PUȚIN CUNOSCUTE ÎN MAREA BRITANIE
ȘI CE FAȚETE ALE ROMÂNIEI AȚI DORI
SĂ PROMOVAȚI ÎN TIMPUL MANDATULUI
DUMNEAVOASTRĂ?
Sunt convins că în prezent turismul joacă un rol esențial
în cunoașterea practică dintre popoare și țări. Știu multe
regiuni din România. Însă noi suntem foarte departe unii
de alții – și în ceea ce privește istoria, și cultura, și religia.
Există niște goluri în relațiile noastre pe care noi trebuie să
le umplem. E un lucru întru totul realizabil. De exemplu,
filmele precum Wild Carpathia sunt foarte importante;
prin intermediul Youtube ai imediat o imagine foarte bună
a unor puncte turistice din țară.

Întrebarea aceasta pornește de la premisa că există
o imagine negativă. Eu cred că imaginea e mult mai
amestecată decât ne așteptăm. În această perioadă în
care mă pregătesc pentru postul meu de la București
vorbesc cu mulți oameni care nu au legături strânse cu
România, dar care au o imagine pozitivă asupra României
– știu, de exemplu, despre frumusețea țării. Când am sosit
în România, avionul înspre București era plin cu turiști
britanici care voiau să călătorească la Curtea de Argeș, în
Bucovina și Transilvania. Șaptezeci de oameni au plecat
într-o excursie timp de nouă zile.
Am impresia că știrile bune despre România sunt mai
răspândite. Avem și o prezență importantă a românilor
în Marea Britanie acum. Chiar dacă au fost niște articole
defavorabile în ziare, e foarte clar că forța de muncă românească în Marea Britanie este foarte bine apreciată și este
foarte importantă pentru diverse aspecte ale economiei
noastre. Așadar, premisa întrebării dumneavoastră mi se
pare puțin depășită, dar desigur, e important să avem
chiar mai multe știri concrete despre România. Iar acesta
va fi un aspect important pentru activitatea mea diplomatică din București.

■■ ÎN PERIOADA 1983-86 AȚI LUCRAT CA
SECRETAR LA AMBASADA DE LA BUCUREȘTI.
CUM PERCEPEȚI DUMNEAVOASTRĂ
TRANZIȚIA ROMÂNIEI DE LA REGIM TOTALITAR
LA SISTEM DEMOCRATIC?
Cunoașteți lucrul acesta mai bine decât mine. Un aspect
pe care urmează să îl învăț în primele luni în București
este cum s-a transformat România și în ce poziție este
România în prezent, în ce măsură există posibilități pentru
o cooperare mai strânsă între Regatul Unit și România. Dar
acestea sunt aspecte pe care le pot afla doar atunci când
sunt în București. E foarte important pentru diplomați să
nu ia decizii înainte de a veni și de a asculta oamenii de
aici. Impresiile venite din afară sunt foarte interesante, dar
nu reflectă situația din țară.

■■ ÎN ACEST CAZ, CE V-A SURPRINS CEL MAI
MULT LA ÎNTOARCEREA ÎN ROMÂNIA DUPĂ O
PERIOADĂ ATÂT DE ÎNDELUNGATĂ?
Cât de normal mi se pare totul. M-a impresionat
curățenia satelor și a Iașului, deschiderea oamenilor în
comparație cu ce văzusem în anii 80. Am fost foarte impresionat de succesul modernizării economice a Iașului și
de faptul că economia e bazată pe cunoștințe dobândite
în universitățile de aici. Acesta este un punct forte pentru
viitor. În Marea Britanie suntem foarte conștienți de faptul
că posibilitățile noastre economice din viitor sunt bazate
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pe cunoștințele despre economie. Nu m-am așteptam ca
situația din Iași să fie atât de asemănătoare cu cea din
Regatul Unit. Dar acesta este un punct foarte important.
Și am fost foarte impresionat de Întâlnirea ALECART cu
tineri din Iași.

România are nevoie de români bine pregătiți
care să lucreze aici pentru economie.
■■ E UN FAPT BINE CUNOSCUT CĂ MULȚI ELEVI
ROMÂNI DORESC SĂ MEARGĂ LA STUDII ÎN
MAREA BRITANIE. CE SFAT AVEȚI PENTRU
ACEȘTIA?
În Marea Britanie avem universități foarte bune, avem
o limbă globală, suntem deja un spațiu unde tinerii vin să
studieze. O universitate britanică reprezintă într-adevăr o
întâlnire cu o populație tânără din toată lumea. Din câte

am observat din experiența copiilor mei, universitățile
britanice sunt foarte interesante și provocatoare și sunt
printre cele mai bune din lume. M-am întâlnit recent cu o
româncă tânără care merge să studieze ilustrație de carte
– există un curs special pentru acest lucru. Cred că oferta
noastră este foarte largă și sper că mulți români vor studia
la noi și că vor reveni. România are nevoie de români bine
pregătiți care să lucreze aici pentru economie.

■■ CE SFATURI AȚI AVEA PENTRU TINERII
INTERESAȚI DE DOMENIUL DIPLOMAȚIEI?
E important să se axeze nu doar pe chestiunea foarte
strâns legată de serviciul diplomatic, ci pe sectorul întreg,
fiindcă sunt foarte multe posibilități. Viața internațională
este ceea ce e important – și nu numai în această meserie.
Sunt foarte multe posibilități în Uniunea Europeană, în alte
organizații internaționale, în organizații non-guvernamentale ce au un important impact internațional și chiar
și în economie. Viața de diplomat este foarte strâns
legată de alte sectoare – cred că nu este ceva restrâns.

■■
CE CALITĂȚI TREBUIE SĂ AIBĂ UN
TÂNĂR CARE DOREȘTE SĂ AIBĂ O CARIERĂ ÎN
DIPLOMAȚIE?
Eu cred că oricine poate fi diplomat. Nu este ușor
însă, pentru că numărul celor care doresc să devină
diplomați este întotdeauna mai mare decât numărul de
locuri disponibile. Întotdeauna este o loterie. Dar o loterie a capacităților. Serviciul nostru reprezintă întreaga
țară. Din acest motiv, noi nu căutăm oameni care să fie
asemănători – căutăm o gamă largă a britanicilor. Și ce
este un britanic în zilele de astăzi? Poate fi un chimist
sau cineva care a studiat limbi străine. E important însă
să aibă o pasiune pentru acest dialog internațional.
Nu știu care sunt cerințele pentru serviciul român. În
Marea Britanie, nu e important să fi studiat dreptul – în
Germania, de exemplu, aceasta e o cerință. Dar noi căutăm o reprezentare largă a societății, căutăm oameni
care sunt entuziasmați de această oportunitatea de a
întâlni persoane diferite de pe tot globul. Dar cred că
e important și să îți cunoști propria țară, astfel încât să
o poți reprezenta. Nu în ultimul rând, să aibă rezistență
fizică. Și trebuie să fie adaptabili la schimbare. Nu e un
picnic* să te muți dintr-o țară în alta la fiecare patru ani.
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Într-un fel însă, pare a fi un picnic, pentru că ai șansa să
cunoști oameni noi.
(*expresia se referă la un lucru simplu, facil)

Experiență din România în anii ’80 a fost
mai mult frustrantă decât fascinantă, pentru
că regimul nu a permis relații între străini și
români. Din acest motiv sunt atât de încântat
să mă întorc.
■■ VORBEAȚI CU MULTĂ PASIUNE DESPRE
ACEST DIALOG INTERCULTURAL ȘI DESPRE
ABILITATEA DIPLOMATULUI DE A STABILI
UN DIALOG ÎNTRE CIVILIZAȚII SAU CULTURI.
AVÂND ÎN VEDERE CĂ AVEȚI O EXPERIENȚĂ
BOGATĂ ÎN SPATE, PUTEȚI SĂ NE SPUNEȚI CE
POPOR V-A FASCINAT?
Aș spune că toate experiențele au fost fascinante. Dar
experiența mea din Africa de Sud, într-o perioadă în care
Apartheid dispăruse, iar Africa cea nouă s-a descoperit –
acesta a fost un moment fascinant și pentru africanii de
sud și pentru noi, cei din afară. A fost o experiență excepțională. De asemenea, experiența mea din Algeria. S-ar
putea crede că nu este o țară foarte apropiată de Marea
Britanie, iar relațiile moderne nu sunt foarte dezvoltate.
Dar cele două țări au o legătură foarte veche – am avut
un tratat de relații consulare cu Alger din 1585. În secolul
al XIX-lea, relațiile erau foarte bine dezvoltate. Să regăsesc
această perioadă din istoria noastră a fost o experiență
foarte satisfăcătoare. Cât despre Germania, aceasta este o
țară pe care cei din Marea Britanie o cunosc foarte bine. Eu
am avut ocazia să lucrez la Ministerul German de Afaceri
Externe și așa mi-am aprofundat cunoștințele despre
Germania – ceea ce a fost minunat. Cred că toate țările în
care am fost m-au fascinat. Și așa a început și această perioadă în România. Cred însă că experiență din România în
anii ’80 a fost mai mult frustrantă decât fascinantă, pentru
că regimul nu a permis relații între străini și români. Din
acest motiv sunt atât de încântat să mă întorc.

■■ NE BUCURĂM CĂ NE-AȚI ÎMPĂRTĂȘIT O PARTE
DINTRE EXPERIENȚELE DUMNEAVOASTRĂ
INTERNAȚIONALE. CREDEȚI CĂ ACESTE

EXPERIENȚE V-AU SCHIMBAT PERCEPȚIA
ASUPRA MARII BRITANII?
Fără niciun dubiu! Nu știu însă cum. Cu siguranță,
sunt o persoană diferită, nu aș fi la fel dacă aș fi petrecut
patruzeci de ani făcând naveta în același tren. Experiența
internațională are un impact major. Doar faptul că vorbești
atât de multe limbi străine – am învățat șase-șapte limbi
– e o influență majoră asupra modului în care gândești,
asupra întrebărilor pe care ți le pui. Atunci când trăiești în
străinătate îți dezvolți abilitatea de a răspunde pozitiv la
alte culturi. Ideea de fi deschis la lume a devenit în prezent
un clișeu, dar are o însemnătate reală. Știu că toți colegii
de școală și de facultate ai copiilor mei cred că avem o
viață foarte incitantă. Așa este, am avut șansa de a trăi
în Africa de Sud, în deșertul saharian sau printre ruinele
Greciei antice. Așadar, sunt convins că această experiență
m-a schimbat.
Probabil că reprezintă și o bună pregătire pentru a
trăi în Marea Britanie în prezent. Marea Britanie este o
societate multiculturală, în special Londra, unde o mare
proporție din populație are bunici sau străbunici născuți în
altă parte. Sunt convins că să trăiești în alte țări e o bună
pregătire și pentru a fi britanic în Marea Britanie. Dar poți
primi această pregătire și dacă trăiești în Marea Britanie.
Așa că nu sunt un monstru cu două capete printre britanici
– pentru că Marea Britanie s-a schimbat atât de mult de-a
lungul vieții mele. Acum suntem pregătiți să fim o societate multiculturală, pentru că avem deja acea complexitate
și avem și toleranță. E minunat să simt acest lucru atunci
când mă întorc și îmi dau seama ce multiculturală este
Londra. Sunt toate religiile lumii acolo: 13% din populația
Londrei este musulmană. De asemenea, se estimează că în
Londra se vorbesc două sute de limbi. E un mare avantaj.
Aceste lucruri ne ajută să înțelegem lumea.
De multe ori, m-am confruntat cu oameni care au prejudecăți. Eu sunt anglo-saxon și sunt un bărbat alb. Dar
nu așa arată toți britanicii. Există o varietate de etnii, culori
ale pielii, orientări religioase și sexuale. Călătoriile sunt o
pregătire bună pentru a trăi acasă.

Interviu realizat de Alexandra Masgras și Viviana
Gheorghian.
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Larisa Danilov
este absolventă a Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” Iași și a Universității de Arte „George Enescu” Iași.

sindromul stockholm

Newton

azi-noapte am visat că m-am îndrăgostit de moarte.

în fiecare zi
îmi place să mă împotrivesc
legilor / gravitației

cu o mână, mi-a arătat
Ieșirea
iar cu cealaltă topea câte puțin din mânerul de la clanță.
"Cât crezi că va mai dura?"
- m-a întrebat.
și fără să-i răspund m-am întins lângă ea
( îmi simțeam oasele cum mă trăgeau tot mai aproape de pământ
cu
fie
care
pas.)
m-a privit preț de o secundă (milă) și cu o bătaie din palme am ajuns
in față unui cub.
" Încearcă să intri."
- mi-a spus.
și-am amețit.
trecuseră câteva ore de când
învâtindu-mă in cerc
încercăm să găsesc ușa de la
Intrare.
m-a condus până acasă.
eram toți trei şi m-ai legat la ochi.
"Pe cine alegi?
- m-ai întrebat
în timp ce luam moartea în brațe
și apoi ați plecat.

să nu cad când oricum
stau cu moralul la pământ.

6/6
de câteva zile număr, dintr-un capăt în celălalt al meu
două mâini stângi sau doar
opt degete cu care încerc să apuc
mâna /calea
cea dreaptă
înghit în sec când ajung la inelar,
știind,
că aș putea să-ți dau într-o zi un deget
și tu să-mi ceri toată mâna.

lovecupidonsăgeată
Bună, sunt eu,
Obiectul tău de unică folosință favorit
pe care-l arătai cu degetul în vitrină
și când l-ai adus acasă și l-ai desfăcut ți-ai dat seamă că
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îți vrei toți banii înapoi
Bună, sunt eu,
Acel instrument de care-ți lipeai buzele
și totuși n-aveai atâta ureche muzicală să-mi asculți
toate problemele
Bună, sunt eu,
Și-atunci când servesc decor,
toată lumea cântă-n cor:
DO
RE
MI
FA
SOL
LA
SI
DO
/mmmm/
Da, și la sol, fa, Mi re lo

anul 0
o bătaie pe umăr îmi reamintește că
"Astăzi se împlinesc
365 de zile
de când am murit
prima oară."
Petrec la minim:
cu un ochi vărs un păhărel de li/chior
iar cu altul înghit în demisec
ultimele mele cuvinte.
în cinstea mea
se ridică un
Domn,
iar deasupra lui,
un semn de întrebare:
"Al cui e umărul pe care plângi zilnic
de (te) uiți mereu ce ai lăsat
în spate?"
"Întunericul,
își încleștează brațele
în jurul gâtului până când
se dă stingerea.
Mă lupt zilnic cu întunericul din mine"
"Uneori, cel mai deștept cedează."
n-am mai dat noroc, n-am nici pentru mine.
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uneori fizica aplicată nu poate explica
tensiunea arterială din mâinile
noastre de hârtie creponată & lipici;
probabil că iubirea e o siguranță fuzibilă;
aveam tricourile pline de păr de mâță când
suflai nervoasă în păpădii
retine de fosfor se aprind în
spațiul dintre gândurile mele de

molii spălăcite înghițite de
propria Nirvană;
îmi respiri pe gât în ritmul unor
aripi nesincronizate de fluture
de câte ori calci pe iarba aspră
ne uităm ridicol la rațe, tu
îți strecori mâinile pe sub
aripile mele de libelulă.

Andrei RUSu
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Pulbere de aţă
Ioana Tătărușanu

Î

n gară, oamenii nu veneau decât cu treabă. Și treaba mea, de
multă vreme, era să aștept. Împresurată de compresoare de
emoții, vene sparte, de complicități și fenomene aberante de
luare la cunoștință, viziunile despre lume s-au aciuat în gara asta
în care nimic nu funcționează cum trebuie, panourile luminoase
s-au dărăpănat dinăuntru spre în afară și s-au chircit ca niște coji
de portocală și oamenii care nu au pat se întind convalescent pe
scaunele de plastic galben din sala de așteptare și se simt ca pe un
câmp imens de fervoare și stabilitate, între care alți oameni cu treburi
și nevoi și doruri fac slalom și dibuie cu unghia și cu surzenia celei
mai fine urechi primul zgomot de apropiere a trenului care poartă
o mare responsabilitate sau o mare fericire. Fereastra are culoarea
sinuciderii în masă și pe tejghea atârnă un chiștoc rudimentar rămas
de la băiatul care nu mai voia să plece și tare-ar mai fi plecat. Aici
sunt. Râsetele înăbușite și nevoia de a merge mai repede la baie,
dar nu în tren. Cușeta în care putem face dragoste dacă avem cheia,
apă caldă și dacă scriem unul pe spatele celuilalt cu acuratețea unei
lucrări doctorale finisate doi ani la rând cuvinte de salut și de întâmpinare a corpurilor care nu se cunosc accidental și care s-au mai
contemplat autumnale și singure. Aici sunt. Nevoia de a fi privit, ca
aceea de a te lăsa îmbrățișat. Nevoia de a putea lua de mână și ușurința de a o lăsa să cadă la presimțirea acidă a apogeului. Vacuolele
acestei gări expiră simultan o direcție, un sens de mers și de fiecare
dată când simt nevoia să privesc spre alți ochi dau de un număr de
telefon, de crepuscule imaginare și de mișcări orizontal verticale ale
emoțiilor. Prin graficul acesta o să-ți șterg ochelarii și vom dezaburi
împreună ca pe o fereastră de tramvai carapacea aceasta de consistențe metalice în care balconul are ecou și Bucureștiul e trist și etilic
printre semafoare. Stabilim interferențe.
Mara stătea cu umărul sprijinit de geam și încerca să respire în
pumn, pentru că în dreapta, de partea cealaltă a compartimentului,
se așezase un domn cu sacoșe de rafie, câte trei în fiecare mână
și pe măsuța din fața lui despacheta ceva, o materie vâscoasă care
aducea a brânză mai mult prin miros decât prin înfățișare, dintr-un
staniol refolosit adunat de pe fundul rucsacului pe care omul îl
purta de când urcase în spate. Staniolul acela mirosea a moarte, a
carne putredă și frig și Mara trăgea cu ochiul spre bărbat și spre
mâinile lui nedibace care tot mototoleau, împătureau și despătureau
de ceva vreme și se ruga în sinea ei să fie numai brânză putredă
printre pliurile staniolului, să nu fie vreun praf de aurolaci sau cine
știe ce alte farmece știa că pot avea la ei bărbații singuri care merg
cu trenul, freacă între degete staniol și se mișcă fără stare de scaunul
cu tapițerie ruptă. După alte câteva priviri furișe, Mara putea fi sigură
că în mâinile pline de rugină și urme de vopsitorie comunistă nu e
nimic mai mult decât rugină și vopsea. Plictisită, dar ușurată după
fiorul ăsta călduț care o trecuse, își amintește ce mult mai are până

Adrian Gor
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la Cluj și ar vrea să poată adormi puțin. O oră-două, cât
să uite de miros și să-i vină la loc firea, să i se potolească
vinișoarele de pe tâmple și să clipească mai potolit și mai
molcom, ca o fetișcană fericită care merge cu trenul, și
mai puțin ca o femeie disperată după dragoste. Se foșnea
dintr-o parte în alta a scaunului strâmt, își măsura talia cu
mâinile împreunate, se gândea cum o să-i placă lui, dacă
o să-i placă, își scotea la răstimpuri oglinjoara de mână din
portofel și și-o rotea în fața ochilor, pândindu-l pe bărbatul obositor de vigilent de lângă ea, uitându-se disperată
la ceas, rotindu-și fundulețul grăsun pe scaun, respirând
în pumn și toate astea de la capăt și iar de la capăt.
Să le lăsăm naibii de abstracții. Ce roade în piept rămâne acolo și nici un firișor metafizic nu face legătura cu
capul, ca să ușureze sau ca să vindece, din solidaritate sau
din milă. Ce roade în piept rămâne în piept, ca o piatră
pe care valurile au adus-o la mal, cu găuri și alte pietricele infiltrate-n ea, neșlefuită și fără smalț, oprindu-se la
picioarele tale sau la picioarele oricui altcuiva. De partea
cealaltă, marea se poate opinti. Uneori s-a și pomenit
plângând. La fel eu aici, pe scaunul ăsta împuțit pe care
mi-au mai călătorit pe puțin 2 neamuri din generații diferite, cu bărbatul ăsta buhăit așa aproape de mine, miroase
a alcool și a brânză stricată și s-a așezat tocmai acum
lângă mine, suntem singuri în compartiment și nu-mi lasă
aer nici cât să-mi poată fi frică de el. Dacă mă gândesc
mai bine, nu ar strica să mai fie cineva pe lângă noi doi
aici. Aerul devine înăbușit, bărbatul adoarme și începe să
sforăie și sforăie așa de violent, de parcă ar avea polipi
sau vreo altă boală de neluat în serios, cum ar zice mama,
dar care se trezește să-și prăvălească efectele în cele mai
nepotrivite momente, ca de exemplu acum la 1 noaptea,
când eu tremur de nervi, de cald și de nerăbdare, suntem
amândoi prăbușiți de împrejurări în același compartiment
și mie mi-e frică să mă mut, ca să nu-l trezesc și să-i vină
pofta de vorbă. Și pe lângă asta, e târziu și acum toți controlorii moțăie, iar de ceilalți călători nu sunt încă foarte
curioasă, până la cea mai apropiată situație disperată.
Amețesc, amețesc și-mi las capul pe spate, nu-mi e somn,
nu mi-e foame, nu mi-e dor și sunt aproape inertă, ca un
fir de păianjen atârnat de bec, ca o ață uscată de păpușoi,
ca orice se uită în jos pentru un timp indeterminat. După
care, urmează căderea. Căderea capului, căderea mâinii și
a piciorului, căderea pleoapelor una câte una, a unghiilor
și a părului în descompunere. A, b, c, d, e, f, g,,,z, a-aacum am timp să mă uit pe îndelete la el, pentru că nu
mai sforăie, dar doarme dus și asta se simte în aer, ca un
miros. Mirosul de moarte și mirosul de somn. Din felul în
care doarme, îmi pot da seama de vârsta oamenilor ușor,
bărbatul acesta are în jur de 30 de ani, oricum mai puțin

de 40 și acum că doarme și nu împăturește staniol pare
de-a dreptul trist. Mâinile îi atârnă de o parte și de cealaltă
a mânerelor de la scaun și-mi pare acum mai degrabă o
cădere studiată a corpului, dar l-aș fi văzut așezându-se,
foindu-se și reașezându-se și el nu a făcut nimic din toate
astea, ci doar s-a prăbușit dintr-o dată cu capul pe umărul
stâng, a închis ochii și a început să sforăie. Are buze de
fumător. De asta îmi dau până și eu seama, și nu fumez
decât de trei ani, dar buzele lui sunt gălbui și crăpate, iar
cearcănele lui sunt nicotinice și împrăștie o senzație de aspru, zgrunțuros, colțuros și rece ca și cum de sub ochii lui
ar putea oricând crește păduri, cum m-aș fi așteptat să se
întâmple cu pumnii sau părul zgripțuroaicei cu capul tăiat
din Făt Frumos din lacrimă. E îmbrăcat în pantaloni scurți
albastru închis și un tricou strident cu două-trei nuanțe
mai deschis. Pielea și-o are bronzată, brună, dar nu pare-a
fi de la munca pe câmp sau din curte de printre răsadurile de legume. E un bronz frumos, aproape marinăresc,
ca mâinile lui lungi, cu degete și unghii curate, șănțuite
bărbătește, pe alocuri aproape pictate, remodelate, finisaj
aproape statuar.
Mara își poate lungi acum picioarele pe scaunul din
față, apucându-și capul între mâini. Pleoapele îi tremură și
ochii o ustură, nesomnul din ultimele zile o roade molcom
și plăcut, cearcănele și le simte ca pe o întindere de pofte
și întrebări nestăpânite. Bătăile inimii devin de-acum, în
ritmul lor guraliv, aproape insesizabile. În timp ce o femeie cu multe sacoșe își face loc în compartiment oftând
zgomotos, Mara își privește îngrijorată mâinile, degetele,
palmele, unghiile, le freacă între ele, le întinde și le strânge
în pumn până când pielea o doare, de acum soarele se
mijește, dar Clujul e încă după atâția kilometri de lumină
încât lumina însăși se rușinează de îndrăzneala ei de a
despărți așa vertiginos lumea, în părți, în suflete și dorințe
copleșitoare. Foindu-se, Mara îl vede pe controlorul care
moțăie beat și obosit în compartimentul de lângă și se
gândește la cum a făcut Dumnezeu lumea asta, la cum a
lăsat-o să fie așa cum e. Și își amintește de bunicul ei, de
șapca lui de CFR-ist cu marginile îndoite și albastrul pătat
și moale de soarele căzut pe borul ei. Acum bunicul Marei
sigur e în pat și citește din Viețile Sfinților. Și mai e bunica
ei care corecta pe brațe în tren, cu genunchii lipiți și ochii
mereu în patru. Bunica ei frumoasă și cu părul lung.
Între timp, dimineața vine cu frig și cafeaua s-a răcit
în termos, bărbatul adormit într-o rână se trezește și se
culcă la loc și iar se trezește, iar femeia cu sacoșele se uită
în același punct de linoleum de pe podea de când a intrat
în compartiment. Își ține mâinile în poală și respiră ușor,
sânii mari îi saltă ascuțit prin bluza mică și vaporoasă,
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împungând aerul și revenind mereu în găoacea lor. Mai
sunt trei ore, Mara a calculat fiecare minut și uitându-se
pe fereastra plouată simte apropierea ca pe o învăluire
călduță, care o gâdilă, o cutremură și îi zvâcnește degetele
pe genunchi în același timp. În curând îi sună telefonul.
Se uită aprobator la ecran, cine altcineva să o scoată din
transă, își coborî o mână pe lângă scaun și cu cealaltă
răspunse, încet ca să nu o audă bărbatul cu piele brună.
Da, și el își strânse ochii ușor, cât să nu-și dea seama.
Vocea ei era ca un psalm. Când respira sau asculta, îți
doreai să zică iar ceva și când zicea sperai să tacă mai
repede ca să te poți din nou resuscita cu aer. Vocea ei,
spuneau alții, era liniștită și molcomă, o puteai strânge
în pumn și ea tot ar fi respirat, singură ca tot ce purtau
umerii Marei. Cât timp vorbise ea la telefon, bărbatul se
trezise de-a binelea, avea ochii mari și tulburi, ca și cum
agonia somnului neliniștitor de care au parte călătorii
cu trenul l-ar fi smuls ca o rădăcină de vișin din pământ.
Puternic, izbitor de puternic. Pentru cine mergi tu atâta?
Ce-are Moldova ta? Ai neamuri la noi? Naivă cum o știau
toți, Mara nu-și imaginase că oamenii de acolo sunt atât
de ursuzi și-atât de neprimitori și nici că accentul ei de
moldoveancă era așa supărător de evident nu știuse.
Calmă și supusă ca întotdeauna, Mara plecă ușor capul
spășită și speriată. Știuse că va veni, pe drumul acesta
lung, vremea în care bărbatul va intra în vorbă cu ea și
vru să îl evite cât mai mult cu putință. Se încruntă apoi în
sinea ei, ar fi vrut să-i răspundă ceva răutăcios, ca s-o lase
în pace restul drumului. Să-i spună că nu, nu are rude la
ei. Ce despărțire de teritoriu făcuse el, prin câteva cuvinte
întâmplătoare, delimitase deja oamenii, țara și-i cerea și
ei socoteala. În liniștea lui neclintită, el doar știa ca e la el
acasă aproape, bărbatul înghiți muțenia fetei și mai blestema odată moldovenii, parcă le înghite pământul limba
când nu-l mai calcă, și adormi la loc.

Maximilian Lupu

Știu că așteptarea poate fi o corvoadă mult mai
usturătoare ca tăcerea. Am învățat că nimic nu poate
despărți omul de om și gândul ăsta mi-a surâs mult
timp după ce m-am dezvelit de el. Prin urmare, mărturia
vieților noastre a migrat adânc și cu pași docili și reținuți
de la revoltă, la indiferență, stupoare și s-a aciuat în
răcoarea confortabilă a capitulării. Mult mai important
e momentul în care m-am spălat pe mâini cu apă caldă,
apoi am schimbat repede pe rece, mi-am stropit fața și
mi-am sprijinit mâinile de o parte și de alta a chiuvetei,
strângând tare așa cum m-ai învățat tu. Îmi amintesc, așa
mi-ai spus, pune mâinile acolo. Ce bucurie mai mare poți
face unui om mai mult decât să-l înveți cum să se sprijine.
Când Mara a coborât din tren, în loc să se uite împrejur
flămând și compătimitor pentru toți cei care nu-și însemnau ochii cu frumusețea și frica ei reținută, ea a întors

capul și a rămas așa o vreme, privind în compartimentul
ei. De acolo l-a văzut ieșind pe bărbatul cu piele brună
adunându-și sacoșele, trei într-o mână și trei în cealaltă,
exact la fel cum venise. Și întinse mâna deasupra capului,
de unde-și apucă sutana și o servietă maro pe care scria
kappa, din cele care se vând la reducere în benzinării. Abia
atunci Mara întoarse capul, se așeză pe cea mai apropiată
bancă și își aprinse în sfârșit, dar în sfârșit, o țigară. De
anul trecut își tăiase părul, acum îi ajungea până pe umeri
și nu o mai încurca de fiecare dată când bătea vântul și
trebuia să și-l ferească din calea flăcării de la brichetă. Și
umerii ei erau mai adunați acum unul într-altul, mai ales
că bătea ușor o răcoare ademenitoare și ea mai avea
acolo de așteptat cel puțin până ardea toată țigara și încă
vreo două. Se gândea la bărbatul cu sutana și dintr-o dată
îi veniră în minte singurele lucruri pe care le știa ea despre
Dumnezeu. Își aminti de cântatul la strană, de psalmii
interminabili, întortocheați și stranii ochilor ei de pe
atunci, își mai aminti de Evanghelii, de nopțile de Înviere
când încă mai mergea la biserică, dar mai ales se gândi
la bunicii ei care îi arătaseră toate lucrurile astea și încă
multe altele. Îi veniră în minte candelele, crucile și ziarele
pline cu ceară pe care îngenunchea bunica. Sufletul ei se
umplu atunci de o apă tulbure, pe care o șănțui larg cu
degetele ei scurte și late, ca să iasă din el amintirea casei
ca un puhoi răsturnat într-o râpă. Se aplecă în față și își
cuprinse fruntea cu mâinile într-o disperare fericită, ar fi
vrut să-și oblige lacrimile să curgă cum făcea când era
mică, dorindu-și câte ceva. Nimic din verva răutăcioasă,
determinată și fierbinte a anilor de liceu nu i se întorcea ca
o lampă cu lumină din aceea plină și-atât de galbenă că
simți cum ai putea-o apuca între palme. Oboseala și cearcănele ca pădurici intense de umbre i se lățeau pe față și
iarna, când paliditatea îi era aproape ireală, se întorcea cu
gândul somnoros, dar febril, la nopțile pierdute și la orele
anapoda dormite cu capul pe cot sau sprijinit de fereastră,
în sala de clasă sau în tramvai.
Din cauza ta cred în Dumnezeu, îi spusese anul trecut
cineva și Mara își aminti și de asta. Strânse tare mâinile
una în alta, le împături cu grijă și clipi deasupra lor de mai
multe ori. Se gândi cum întrebă atunci de ce, ca și cum
s-ar mai fi putut spune ceva. De atunci, timpul mersese
odată cu mâna ei mică de fiecare dată când scria, adică
încet și șovăielnic. Mototoli hotărâtă urma de țigară de
marginea coșului de gunoi, își cumpără o shaorma și își
prinse părul în vârful capului ca atunci când era acasă și îi
făcea de mâncare fratelui ei mai mic. Înaintă cu pași uriași.

Horia-David Munteanu

L

a cârciuma din sat toată lumea se uita ciudat la mine.
Trebuia să înceapă muzica, să se audă carafele ciocnindu-se, să continue veselia. Dar era liniște. Atât de
liniște, încât puteai auzi greierii țârâind în iarbă sau luna
strălucind.
În fiecare dimineață mă duc să iau apă de la fântână, îi zic
Mărioarei să pună mâncarea la încălzit și stau la marginea
uliței așteptând. De cincisprezece ani tot aștept. Uneori uit
ce aștept, a devenit asta o a doua piele. Tăbăcită și duhnind
a funingine.

De atâta timp îl aștept pe Ioniță, Dumnezeu să-l ție în
mintea mea!, să vie cu ghiozdanul lui albastru de la școală,
să strige: Tăticule, tăticule!, să-mi arate șirul de numere
numai de el înțelese sau vreo notă pusă în creion de învățătoare, apoi să se ducă acasă, să o ajute pe mumă-sa
la treburi, să-și citească lecțiile la lumina chioară a lămpii,
iar seara să hoinărească pe drumuri mereu cu zâmbetul pe
buze.
Și acum, după vai amar de timp, țin minte că doar o dată
l-am altoit. Era mic pe-atunci, se dusese cu vaca la păscut
și uitase de bietul animal, care rămăsese acolo, pe deal, și
de care nici azi nu mai știu nimic. Relația mea cu băietul nu
a fost una atât de strânsă, așa cum văd azi pe la oraș. El a
fost întotdeauna ascultător, iar eu doar îl priveam crescând.
Îmi doream să-l văd împlinit, la casa lui, cu femeia lui, să
aibă pe ce pune capul și, mai presus de toate, să învețe ce-i
respectul, să știe să asculte, să nu fie iute la mânie.
Mă-sa dorea să-l crească așa cum știa mai bine, ca în
toate familiile de țărani, cu frică de Dumnezeu și tare mai
era și ea mândră de bietul copil.
Din păcate, o boală grea dădu peste el. Medicul din sat
crezuse că are să-i treacă, zisese la început că se preface, doar maică-sa parcă știa ce are să se întâmple. Ea se
ruga cu atâta stăruință, iar mereu când veneam seara de
la muncă, o găseam plângând în genunchi în fața icoanei
Măicuței Domnului. M-am și înfuriat de vreo două ori, apoi
am lăsat-o într-ale ei. Muiere, mi-am zis, n-ai ce-i face!

ante mortem
cred că vreau să mor nu sunt sigură
camera asta fără ferestre e prea mare
lovesc întruna cu pantoful gândaci și gânduri care
mă târâie de parcă n-aș avea niciun sens
scările m-ar scoate de aici dar se
ascund ca-ntr-un joc mama și tata n-au roluri ei
sunt oamenii de la lumini și sunet

Nu la mult timp după, a murit Ioniță. Eu eram la prășit,
era vară. La înmormântare nu prea veni multă lume, că erau
zilele comunei și parcă toți uitaseră de băiet.
Amu, trecuseră cincisprezece ani de atunci, în perioadele
astea de petrecere îmi murise fiul, iar parcă abia acu’ înțelegeam cât am ținut la el. Era noapte, am lăsat-o singură pe
Măria în casă, iar eu m-am dus la cârciumă, unde tinerii se
veseleau nevoie mare. Îmi dădea ghes inima să mă-mbăt,
să fac ca amintirea lui Ioniță să rămână cumva în sufletul
tuturor ca lumina de la candela din cimitir.
Ajuns acolo, constat că nimeni nu mă bagă-n samă. Mai
rar oameni de vârsta mea la așa petreceri. Cer să-mi aducă
cineva câteva păhărele pe datorie și încep să intru în hora
veseliei, mai ceva ca flăcăii care se uită cumva mirați și
sfiicioși la mine.
Urmă cuvântarea primarului, unul de vârsta lui Ioniță,
dacă ar ai fi trăit el acum, iar după asta trebuia să înceapă
iar muzica. Cuvântarea nu avea nici cap, nici coadă, iar apoi,
așa-mi veni mie deodată, încep să urlu în cârciumă. Țip și
râd, un hohot din toate mădularele, de cheamă tot satul
jandarmeria.
Vorbesc mult, parcă-l văd pe băiet venind la bietul lui
tată, alinându-l.
În cârciumă era de-acum liniște. Cu toții se uitau la mine
așteptând parcă să spun ceva. Pentru ei, nu eram un tată
îndurerat, ci doar un soi de bătaie de joc.
Îmi îngrop capul în mâini și lacrimile mi se înnoadă-n
mustăți. Mâine tot satul va vorbi, bietul om, nici amu după
cinșpe ani nu poate uita, câte-o mai îndura de la el amărâta
de nevastă-sa, iar Măriei îi va fi rușine să mai meargă pe
uliță.
Ies din cârciumă și mă duc pe uliță noaptea, așteptând
să se întoarcă Ioniță. Se aud câinii în depărtare, lătrând. Și îl
văd, departe, alergând spre mine, strigând: Tăticule, tăticule! Iar eu țip la Mărioara că ni s-a întors băietul acasă. După
cincisprezece ani.

Emilia Nedelcoff

ca semn de omagiu tac de atâta timp
oricum în mine se petrec prea multe
am uitat de tot ceea ce se întâmplă
afară tulburați
oamenii au carnea roșie și vorbesc
despre foamete despre amanți despre sinucidere
ce lume e asta parcă s-ar fi pierdut prin buzunarul cuiva
iar acum c-au găsit-o n-o mai vrea nimeni

Sorina Rîndașu

Cristiana Ursache
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