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A nega ceea ce ești sau a încerca cu disperare să 
afli ceea ce ești, în ce mod bizar alege omul să 

își trăiască viața... Privim cu lupa în cochilia su-
fletului nostru și nu găsim nimic, dar, chiar dacă 

am găsi, n-am ști cum să-l 
definim. O înfiorare teribilă acaparează trupul, 
care uneori uimește prin perfecțiunea sa, la au-

zul necunoscutului, iar anxietatea crește în el 
atunci când vedem într-un alt ochi ceea ce am 
văzut când ne-am născut sau poate ceva mult 

mai îndepărtat, atrăgător și nostalgic prin 
familiaritatea sa. Absurditatea posibilității că 

viața se scurge acolo de unde izvorăște
 înnebunește omul care dorește să atingă totul, 

cuprins de neputință și teamă.
Emoționantă existența animalului ce adeseori 

uită de condiția sa de creator...

Luiza Hrestic



Deodată, am simtit cum renaște în noi o vorbire,
și tremuram cu gurile lipite de ea.

Ce ochi mai trebuie să fi avut și auzul
când lângă ureche auzirăm o stea.

,

Nichita Stănescu
Schimbare
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A fi adult este ceva foarte greu. E 
mult mai simplu să sari peste, şi să treci 

de la o copilărie la alta.
F. Scott Fitzgerald



Literatură universală
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Comandoul Fantomă
R O L A N D  O R C S I K 

A a romanului mi-a 
confirmat atitudinea 
sa jovială și plăcută 
de atunci. În cartea sa, 
scriitorul reproduce 
o lume terifiantă, în 
care oamenii trăiesc 
într-o continuă frică și 
angoasă, datorate

declanșării ame-
nințătoare a unui răz-
boi, care, însă, se dove-
dește a fi doar implantat 
în mințile cetățenilor. 

Romanul este polifonic, 
scris din perspectiva 
mai multor personaje,

cum câteva 
luni, am 
avut ocazia 
de a-l vedea 

și de a-l asculta în 
cadrul festivalului 
FILIT pe Roland 
Orcsik, motiv pentru 
care lectura ulterioară



însă, cel care se re-
marcă  este Spanac, 
un băiețel care își 
formează o trupă 
rock împreună cu alți 
prieteni, instrumen-
tele folosite fiind țevi, 
piese de mașină și alte 
mecanisme din fier. 
Proiectul său nu mai 
poate fi dus la capăt, 
deoarece, într-una din 
zile, este anunțată de-
clanșarea unui război 
ce se presupune a fi 
crâncen, iar oamenii 
sunt obligați să se 
adăpostească în locu-
ințe în cazul iminenței 
unui raid aerian sau 
al unui alt tip de atac.  
Deși separat de colegii 
săi de trupă, Spanac 
continuă să exerseze 
la instrumentele sale, 
găsind în acestea o ca-
pacitate creatoare care 
îl preocupă pentru 
o lungă perioadă de 
timp.
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Manipulați prin 
mass-media, cetățenii 
rămân izolați mult 
timp în casele lor, 
frica și paranoia fiind 
impregnate în conști-
ința lor, temându-se 
de forța nebănuită 
a celor ce urmau să 
vină să ocupe orașul 
anonim în care lo-
cuiau.

Paranoia funcționa asemenea ce-
lulei canceroase: se răspândea cu o 

încăpățânare din ce în ce mai mare. În 
cele din urmă, abia mai îndrăzneam să 

ieșim din case, nu doar din cauza lu-
netiștilor imaginari, dar și a vecinilor 

deveniți imprevizibili.

Cântam zi de zi la instrumentele mele 
din deșeuri, în  vreme ce părinții mei 
munceau. Între timp aveam din ce în 

ce mai pregnant senzația că fierul e ca 
planta, doar instinct și vibrație emoțion-
ală. Trebuie lovit ca să poată suna, când 
ușor, când cu putere, în funcție de miș-
carea ondulatorie care se afirmă în el. 

Când ating fierul, aud durerea, dorința 
meteoriților și a miezului Pământului. 
Detaliile care mi se ascund sub piele.



După o lungă peri-
oadă de timp în care 
presupusul atac nu 
mai avea loc, oame-
nii au început să ia 
legătura între ei, fiind 
nevoiți să vindece 
răni, să caute provizii 
sau alte lucruri 
esențiale vieții. 
Stagnarea care a în-
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globat viețile oame-
nilor a condus la 
disperare și anxietate, 
stări de care aceștia 
nu mai puteau scăpa. 
Războiul de care au 
fost avertizați nu înce-
puse încă (sau înce-
puse, dar nu ajunsese 
în orașul lor), iar 
diverse teorii puneau

Copită-de-cal avea o cu totul altă închipuire despre ce în-
seamnă moartea voluntară. Să fii stăpân asupra destinului 

tău, a stabilit el fără echivoc. Iar atunci când am adus în 
discuție faptul că ăste e escapism, a râs de mine, cotcodăceală 
moralizatoare a zis el, făcând mișto de mine. Am încercat să 
abat discuția în altă direcție, a venit vorba și despre război. 
Am fabricat teorii ale conspirației demne de filmele polițiste, 
dar în final ne lipsea întotdeauna ceva. Ne lipsea războiul. 

Pentru asta ar fi trebuit să știm exact ce se întâmplă.Era silen-
zio stampa, media jucase un rol doar în pregătirea războiului. 
De atunci nu se știa nimic concret. Nu găseam cuvinte pentru 
situația care se crease. Ne-am împotmolit în ea, ne scufundam 
din ce în ce mai adânc în masa ei care nu părea să aibă niciun 

fel de consistență.

stăpânire pe mințile 
oamenilor.
Romanul țese prin 
prisma  multiplelor 
voci narative mai 
multe povești de viață, 
punând în discuție 
problema morții și a 
absurdității războiu-
lui, conducători asu-
pritori, discriminarea 
etnică și socială, etc. 
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În fond, romanul lui 
Roland Orcsik ilus-
trează efectul pe care 
războiul îl are asu-
pra oamenilor, chiar 
și dacă acesta este 
inexistent, o simplă 
himeră. Eroii roma-
nului trebuie să 
suporte aceste efecte 
și să se conformeze

deciziilor puterii. 
Războiul nu trebuie să 
fie neapărat un eveni-
ment concret pentru 
a arăta imoralitatea 
oamenilor și a-i pune 
în situații limită, care 
să testeze valorile 
acestora. Frica rămâne 
un sentiment pe care 
mulți dintre ei nu îl 

pot depăși, iar acest 
fapt demonstrează 
care este  celula can-
ceroasă a lumii care 
ne înconjoară. 

BIANCA BURADA

Războiul ăsta n-a fost declanșat 
de către nimeni, el acționează 

perfid de la începutul timpurilor, 
asemenea unei celule canceroase, 
și reînvie ba în strămoși, ba în noi, 

ba în urmașii noștri.
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Copilăria
M A X I M  G O R K I

Când mă gândesc la copilăria mea, 
mă asemuiesc cu un stup de albine în 
care tot felul de oameni simpli și șterși 
au adus întruna, ca și albine, mierea 
cunoștințelor și gândurilor lor despre 
viață, îmbogăţindu-mi sufletul, fie-
care cu ce se învrednicea. De multe 

ori, mierea pe care o aduceau era ne-
curată și amară, dar orice cunoștință 

tot miere este.

Astfel, Alioșa se mută, 
împreună cu mama 
sa, care îl va părăsi 
pentru o perioadă de 
timp, în casa bunicu-
lui Vasili Vasilievici, 
proprietarul unui atel-
ier de vopsitorie. Aici, 
băiatul își cunoaște 
rudele, fiecare cu o 
personalitate diferită, 
lăsând impresii mixte, 
însă, cel mai mult își 
lasă amprenta asupra 
sa cei doi bunici, con-
struiți parcă antitetic.

grafic ce portretizează 
o lume a sărăciei, a 
nedreptății la care 
Alioșa, personajul 
principal al romanu-
lui, va fi expus încă de 
la o vârstă fragedă, ca 
urmare a morții tim-
purii a tatălui, scenă 
prezentată în incipit 
ce surprinde parcă 
duritatea scriiturii.

Pe de o parte se află 
Vasili Vasilievici, 
un om aspru, care 
nu arată milă și nu 
acceptă nesupunerea, 
fapt pentru care 
tânărul este adesea 
bătut, pe de altă parte 
se află Akulina 
Ivanova, blândă, ocro-
titoare cu un deosebit 
talent pentru istori-
sirea de basme.

În perioada șederii 
sale la bunici, Alioșa

C opilăria este 
o scriere cu 
caracter bio-
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cunoaște răutatea un-
chilor săi, care doreau 
cu orice preț averea 
tatălui, fiind adesea 
motivul disputelor în 
casă, dar și bucuria 
de a avea un prieten. 
Țigănuș este primul 
său aliat în acel război 
al familiei, dar care, 
din păcate, va muri 
sub greutatea unei 
cruci de stejar. Con-
flictul familial nu se 
diminuează, astfel 
că unul dintre unchi 
incendiază vopsitoria, 
moment ce marchează 
începutul unui de-
clin pe plan finan-
ciar. Bunicii se mută 
de la o casă la alta, 
încercând să supra-
viețuiască, luându-l pe 
Alioșa cu ei, copilul 
ajungând într-un final 
să fure și să strângă 
metale vechi pentru a 
oferi un ajutor.

Întoarcerea mamei 
aduce cu sine alte 
schimbări. Alioșa 
se mută în locuința 
tatălui vitreg dar 
situația financiară 
precară și conflictele 
părinților îl silesc 
să penduleze între 
locuința bunicilor și 
cea actuală. Sănătatea 
mamei se degradează 
din cauza violenței 
soțului și a celor două 
sarcini, moartea aces-
teia având un impact 
major asupra protago-
nistului.

Ultimul capitol 
surprinde imaginea 
celor doi bătrâni: 
bunicul, supus, afectat 
de nedreptățile vieții, 
bunica, alcoolică, 
sfâșiată de moartea 
fiicei sale. Astfel, 
urmând sfatul bunic-
ului, Alioșa decide să

se înrobească, mo-
ment ce încheie 
romanul. Cartea 
surprinde cu finețe 
psihologică o co-
pilărie zdruncinată 
de conflicte, definiti-
vată de personalități 
trecătoare fiecare 
având povestea sa, 
Alioșa fiind, de cele 
mai multe ori, un 
simplu martor, „ochii” 
cititorului ce privește 
neputincios cum si-
tuația personajelor se 
înrăutățește. Totodată, 
romanul face parte 
dintr-o trilogie, ceea 
ce face ca momentul 
finalului să fie unul 
bine ales, întrucât 
te lasă în suspans, 
marcând începutul 
unei noi etape.

GABRIELA CHIȚAC
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Doamna Dalloway
V I R G I N I A  W O O L F

o personalitate dis-
tinsă printre figurile 
moderniste literare ale 
secolului al XX-lea. 
Experiențele de viață, 
portretele oamenilor 
cu care a intrat în con-
tact, dar și pierderile 
suferite de aceasta i-au 
influențat scriitura. 
Totodată, contribuția 
autoarei în definirea 
romanului englez a 
fost remarcată și de 
Jorge Luis Borges, 
drept Una dintre cele 
mai sensibile minți 
și imaginații care au 
reușit să inoveze.
Un text reprezentativ 
pentru opera Virginiei 
Woolf este Doamna 
Dalloway. Romanul 
redă imaginea unei 
Londre pline de viață 
de-a lungul unei sin-
gure zile de iunie. 
Incipitul o introduce 
pe soția lui Richard 

Dalloway, Clarissa, 
unul dintre persona-
jele principale. Prin 
intermediul antitezei, 
este conturat și des-
tinul lui Septimus 
Warren Smith (con-
siderat un dublu al 
doamnei Dalloway, 
după afirmațiile 
autoarei), veteran de 
război.
Trecerea ireversibilă 
a timpului, accentu-
ată treptat de bătăile 
ceasului Big Ben, ne 
conduce, în final, 
spre un dublu apo-
geu - succesul ilustrei 
petreceri a doamnei 
Dalloway şi sinuci-
derea lui Septimus 
Warren Smith, inca-
pabil să trăiască în 
oraşul postbelic.
În expozițiune, 
Clarissa este surprinsă 
într-o revigorantă 
plimbare matinală, în 
timp ce reflecta asupra 
ultimelor detalii legate 
de serată, pe care 

urma să o organizeze. 
Pregătirile sunt tulbu-
rate de reîntoarcerea 
din India a lui Peter 
Walsh, iubitul din 
tinerețe al Clarissei. 
Cartea este prezentată 
prin prisma diverselor 
perspective ale per-
sonajelor implicate, 
destinele acestora 
întretăindu-se în mod 
surprinzător, aparent 
fără vreo continui-
tate sau legătură. De 
asemenea, măruntele 
întâmplări ale vieții 
cotidiene camuflează 
de fapt drame per-
sonale, redând ideea 
trăirii unui zbucium 
lăuntric aflat în con-
flict cu existența ex-
terioară – definitorie 
pentru opera Virginiei 
Woolf. 
Astfel, Doamna Dallo-
way este un roman al 
schimbării, rememo-
rării și al prezentului, 
în care o singură zi 
poate fi centrul de co-
mandă al amintirilor 
unei întregi vieți.

ALINA TRANDAFIRESCU

V irginia 
Adeline 
Woolf a fost 
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Dragă Virginia,

D ragă 
Virginia, am 
citit eseul 

tău O cameră doar a ei 
cu sufletul la gură, cu 
constiința împăcată 
că am reușit să-mi 
găsec după câțiva ani 
un astfel de loc pentru 
mine, pentru micile 
mele creații.
Într-adevăr, după 
cum spuneai, fiecare 
femeie, dacă vrea să 
scrie are nevoie de 
bani, timp și o cameră 
doar a ei, în care să 
descopere unicitatea 
ființei și a gândurilor 
sale, unde să nu -i fie 
teamă că este judecată 

sau că își formează 
un loc unde i se redă 
libertatea...
Mai târziu, aveam să 
descopăr că la 90 de 
ani de la publicarea 
eseului tău, câteva 
poete, prozatoare, 
dramaturge, eseiste 
au scris cu gândul la 
opera ta, la concepțiile 
feministe pe care le 
descrii cu atâta forță 
în cuvânt și în 
veridicitatea pură a 
trăirilor.
Cartea Dragă Virginia, 
alcătuită sub forma 
unor scrisori adresate 
autoarei britanice, 
surprinde prin com-

plexitatea ideilor, 
transpuse cât mai 
original în spiritul 
contemporaneității 
conceptului de femi-
nism. Scrisorile oferă 
o altă viziune asupra 
cărții, una subiectivă, 
în funcție de întâm-
plările povestite de 
fiecare autoare în 
parte, care încearcă să 
redea câte un eseu de-
spre propria libertate, 
feminism, cărțile scri-
se, piedicile dinaintea 
editării, misoginsim, 
acceptare și empatie.
Apare, însă, și o idee 
ce contrazice nevoia 
de a avea o cameră 
doar a ei, cea a Elenei 
Vlădăreanu, care nu 
este de acord cu o 
astfel de viziune și nu 
crede în conceptul de 
je suis femme, nici în 
cel de je suis 
Charlie. Surprinzător 
este faptul că liter-
atura poate deveni  
un modus vivendi, o 
cheie a libertății și a 
afirmării dincolo de 
barierele impuse de 
societate.
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modifică treptat, acest 
lucru fiind posibil 
numai datorită unor 
femei inteligente ce au 
avut curajul să iasă în 
față și să se afirme. Să 
scrie și să le fie citite 
cărțile, unite pentru 
destinul literaturii al-
cătuite din femei. Im-
pactul cărții este unul 
puternic  întrucât 
remarcabilă este 
contemporaneitatea 
feminismului, a ideii 
de libertate indiferent 
de timp și de spațiu.

Cred mult în suroritatea literaturii. În legături-
le invizibile și totusi atât de puternice prin care 

scriiturile autoarelor se infuzează reciproc și 
se influențează subtil. Cred (...) că un șuvoi de 

litere pe un perete obscur poate deveni un poem 
solitar.

Mihaela Michailov

Cuvintele sunt limbaj impregnat nu atât de mult de mișcările trupului, cât de mișcările 
întregului trup care cuprinde și creierul. Cuvintele sunt creier în primul rând. Cuvin-

tele sunt cerul, stelele, dorința noastră de a transcende.
Angela Marinescu

Primim de la părintț mai mult decât ADN. Fricile și limitele lor devin ale noastre, dar 
la fel se întâmplă și cu dorințele lor cele mai intime, iar aici începe discuția despre ce 

putem face noi. Pentru noi. Poate cel mai potrivit ar fi să purtam o discuție despre 
drepturile omului, nu despre diferența dintre femei și bărbați.

Diana Bădică

Deloc întâmplător vorbim despre modul în care ne construim idealitățile. Relațiile. 
Ideile. Le construim. Ca pe o cameră. Ca pe un spațiu. E alegerea fiecăruia dacă 

spațiul în care locuiește va avea ușă, ferestre, ecou, posibilități. Dacă va respira dincolo 
de generalizare.

Ioana B.Constantinescu

Ca femeie nu am o țară. Ca femeie nu-mi doresc o țară. Ca femeie, țara mea e întreaga 
lume.

Virgina Woolf

OTILIA ANCHIDIN
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Drept de viață și de moarte
A M É L I E  N O T H O M B

C artea se 
învârte în 
jurul vieții

lui Baptiste Bordave, 
un francez mediocru, 
fără destin, care caută 
în permanență să eva-

deze din cotidi-
anul monoton, însă 
fără succes. Amélie 
Nothomb conturează 
acțiunea sub semnul 
unei întrebări neo-
bișnuite: Ce ai face 

un invitat/necunoscut 
ar muri pe neașteptate 
la tine în casă?, creația 
devenind chiar un test 
al propriei persoane.
Viața lui Baptiste 
Bordave se schimbă 
radical în momentul 
în care un necunoscut 
moare chiar pe co-
vorul din locuința 
acestuia, ca o împlini-
re a întrebării ce stă la 
baza romanului. Ast-
fel, protagonistul de-
cide să fure identitatea 
decedatului, întrucât 
dorința de a ieși din 
banal îl obsedează.
Baptiste devine Olaf 
Sildur, un suedez bo-
gat a cărui viață este 
descrisă perfect de un 
singur cuvânt - opu-
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Minciunile au puteri
 curioase: cel care le-a 
inventat li se supune.

lență. Protagonistul 
se mută în minunata 
vilă din Versailles, 
bucurându-se de 
nenumăratele pahare 
de șampanie și de 
compania încântătoa-
rei Sigrid, însă, cu cât 
trece mai mult

timp, cu atât Baptiste 
devine neliniștit, 
trăind un adevărat 
zbucium interior, 
accentuat de pierderea 
treptată a identității.
Noua viață a 
protagonistului este 
atât de frumoasă

cât și extrem de 
riscantă întrucât cu 
fiecare minut care 
trece, Baptiste poate fi 
descoperit.
Ca lector, pot spune 
că romanul lui Amélie 
Nothomb este o 
comedie ironică

presărată cu umorul 
negru și sarcasmul 
caracteristic, evi-
dențiind, de fapt, o 
temă neobișnuită care 
te face să îți pui si tu, 
la rândul tău, aceleași 
intrebări tulburătoare. 
Ceea ce m-a fasci-
nat în special a fost 
percepția protagonis-
tului  asupra realității, 
deoarece, prin moar-

tea lui Olaf acesta a 
văzut o a doua șansă, 
nașterea unei noi 
vieți.

ANDRADA BOTEZ
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Galben de Crome
A L D O U S  H U X L E Y

1921, într-o operă de 
artă inspirată, reușită 
și atrăgătoare.
Galben de Crome 
prezintă un univers 
înconjurat de clișeele 
britanice, pe care 
autorul le ironizează 
în mod subtil, plasând 
personajul principal, 
tânărul poet Denis 
Stone, în mijlocul 
unei societăți carac-
terizate prin 
superficialitate, mate-
rialitate și rutină.
Aldous Huxley este 
autorul care m-a im-
presionat, lăsându-și 
amprenta artistică

sunt mereu nein-
spirate, nereușite și 
neatrăgătoare — o 
serie de adjective, 
care, începând cu pre-
fixul bine-cunoscut 
„ne”, indică valoarea 
creației căreia îi sunt 
atribuite. Cu toate 
acestea, Aldous 
Huxley folosește 
aceste cuvinte în fa-
voarea sa și reușește să 
îndepărteze prefixul 
disprețuit, trans-
formându-și primul 
roman, publicat în

asupra mea, atunci 
când am parcurs, cu 
mult entuziasm și 
sete, romanul său în-
drăgit la nivel global, 
Minunata lume nouă. 
Încă din primele 
pagini, am realizat 
valoarea scriitorului 
britanic, dar am avut 
parte de o surpriză în 
timpul lecturii ro-
manului său debutant, 
prin care Huxley își 
manifestă atitudinea 
ironică față de viața 
cotidiană, acțiunea 
desfășurându-se în 
interiorul și în jurul 
conacului Crome.

S -ar spune 
că primele 
publicații 
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Astfel, romanul 
explorează relațiile și 
particularitățile per-
sonajelor prezente la 
conac — proprietarul 
Henry Wimbush, un 
aristocrat pasionat de 
istoria și arhitectu-
ra Crome-ului, care 
dorește să marcheze 
povestea familiei 
sale în paginile unui 
magnum opus, prin 
care autorul inserează 
fragmente de un 
umor savuros, menite 
să îl situeze pe acest 
personaj ambițios 
într-o sferă a ridico-
lului comic. Soția lui 
Henry, Priscilla, este 
pasionată de cursele 
de cai și meciurile de 
fotbal,  fiind sigură 
pe indicațiile date 
de horoscop, pe care 
aceasta își pune toată 
încrederea. Prezența 
feminină tânără nu 
lipsește din peisajul 
construit cu grijă și 
tact, remarcându-se 
cele două personaje, 
Mary și Anne, care

încurajează viziunea 
„modernă”, discutând 
despre iubire și 
drepturile femeii în 
alegerea potențialu-
lui partener de viață. 
Protagonistul, Denis, 
este tânărul poet, care 
aspiră la o relație de 
dragoste cu Anne, 
admirând-o în secret 
și confesându-i-se 
prin intermediul ver-
surilor sugestive, pe 
care le compune doar 
în imaginație, creând 
un spectacol ridicol, 
uneori epuizant prin 
monotonia sa, dar, in-
contestabil, amuzant 
și relaxant.
Dar de ce galben?, 
m-am întrebat, atunci 
când am întors și 
ultima pagină a 
romanului. Spre 
deosebire de George 
Bacovia, care folos-
ește această culoare 
pentru a portretiza 
suferința și melancolia 
(Fiecărui sentiment îi 
corespunde o culoare. 
Acum m-a obsedat 

galbenul, culoarea 
deznădejdii.), Aldous 
Huxley o 
interpretează din 
punctul de vedere al 
intensității și al vi-
brației puternice, prin 
care compune această 
strălucire însuflețitoare 
a verii.
Pentru mine, lectura 
romanului 
Galben de Crome 
a reprezentat un 
moment de pauză, 
de distragere de la 
stresul vieții de zi 
cu zi din propriul 
univers, reușind să 
îmi mute atenția de 
la propriul conac, în 
care se află familia, 
cercul de prieteni și 
școala, la conacul lui 
Henry Wimbush, cu 
ironiile, subtilitățile și 
ridicolul personajelor, 
care compun întreaga 
lume britanică.



Habar n-ai ce amuzantă și palpitantă devine viata atunci când 
crezi. Tot ce se întâmplă are un sens. Nimic din ceea ce faci nu 

e lipsit de semnificatie. Știi, asta face viata extrem de veselă.
 
Ce este lectura dacă nu un viciu, la fel ca băutura, ori vânătoarea, 
ori altă formă de plăcere excesivă? Citești ca să-ti gâdili și să-
ti amuzi mintea. Citești, mai presus de orice, ca să eviti să mai 

gândești.
 
Acesta este testul mintii literare. Sentimentul de magie, senzatia 
că toate cuvintele au putere. Partea tehnică, verbală, a literaturii 
este pur și simplu o dezvoltare a magiei. Cuvintele sunt prima și 
cea mai măreată inventie a omului. Odată cu limbajul, el a creat 

un întreg univers nou.

,
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EMILIA PĂDURARU
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At the back of my 
mind I had a sense 
of us sitting about 
waiting for some 

terrible event, and 
then I would 

remember that it 
had already 
happened.

Grădina de ciment
I A N  M C E W A N

ochii căruia privim 
desfășurarea diegezei, 
și lectorii așteaptă 
iminenta prăbușire a 
stabilității aparente, 
dezechilibrate, în care 
trăiește familia acestu-
ia. Astfel, Ian McEwan 
urmărește reacțiile a 
patru frați, și anume 

ale lui Julie, în vârstă 
de 17 ani, Jack, de 
14-15 ani, Sue, de 13 
ani, repectiv Tom, 
având vârsta de 6 ani, 
aceștia fiind puși în 
fața nefirescului și 
anormalului încă di-
naintea evenimentului 
declanșator pentru 
dizolvarea treptată 
a familiei – moartea 
tatălui, care se stinge

fără a reuși să ciment-
eze grădina din fața 
casei, cu scopul de 
a scăpa de buruieni. 
Chiar până în acel 
punct, înainte de 
moartea acestuia, cei 
patru frați au trait 
într-o izolare impusă, 
care a avut urmări în 
comportamentul bizar 
al acestora, lăsând 
impresia inadaptării.
Ulterior expierii 
tatălui, liniștea ilu-
zorie ce rămâne în 
urma acesteia este

P recum Jack, 
fratele mij-
lociu, prin
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Acest fapt se da-
torează dorinței de a 
rămâne nedespărțiți, 
în casa lor, evitând 
posibilitatea de a fi 
trimiși într-un centru 
de plasament. Așa-
dar, relațiile familiale 
nu sunt cusute cu 
dragostea simplă și 
rațională întâlnită pre-
tutindeni, ci e peticită 
cu un ciment ce stă să 
crape sub presiunea 
fatalității unei iubiri 
tulburătoare, mani-
festată, deseori, prin 
anomalia incestului.
Drept urmare, fac-
torul extern ce va 
declanșa fisurarea ci-
mentului va fi apariția 
unui nou personaj, 
Derek, bărbatul de 
23 de ani cu care se 
întâlnea Sue. Pentru 
a ajunge la ea, acesta 
face abstracție atât de 
ostilitatea cauzată de 
gelozie a lui Jack, cât 
și de mirosul pregnant 
al morții, ce provine 
din cufărul plin de 
ciment din pivniță, 
acceptând pretextul 

morții câinelui 
oferit de frați, în ciuda 
bănuielii adevărului.
În cele din urmă, 
Derek îi surprinde pe 
Jack și pe Julie în timp 
ce erau întinși goi, 
unul lângă celălalt, 
în camera lui Tom, 
acesta fiind eveni-
mentul ce pune capac 
la toate. Astfel, Derek 
sparge cufărul cu 
ciment, după care se 
aud sirenele de poliție, 
romanul încheindu-se 
sub semnul aceluiași 
echilibru imaginar, 
care anunță o răsuna-
toare explozie.
Teribismul Grădinii 
de ciment surprinde 
întocmai fragilitatea 
ansamblului uman, 
unde fisurabilita-
tea este cauzată de 
relațiile dintre 
oameni. Acest volum 
nu este tragic pentru 
absurdismul și im-
probabilitatea faptelor 
prezentate, ci exact 
pentru dimensiunea 
reală a acestora.

spulberată de îmbol-
năvirea inexplicabilă 
a mamei, care este 
țintuită la pat până la 
momentul decesului 
acesteia, cauzat de un 
cancer iremediabil, 
în ciuda promisiuni-
lor de refacere. Acest 
moment traumatizant 
pentru arhitectura 
textuală este exacerbat 
de decizia copiilor de 
a-i cimentui trupul 
într-o ladă, folosind, 
cu stângăcie, cimentul 
nefolosit de tatăl lor. 

ALEXANDRA BULGARIU
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Î N T R E  C A I N  Ș I  A B E L



 LITERATURĂ UNIVERSALĂ    29Adah
Dar cine poate fi 
ferice singur,
Sau bun măcar?

Lucifer
           Află dar
Că dumnezeul tău e 
singur. Oare,
E fericit și bun?

Cain: un mister
L O R D  B Y R O N

ne, al conștiinței sale, 
al rațiunii și de multe 
ori al singurătății 
trezește conflicte în 
profunzimea durerii 
interiorizate și în-
rădăcinate în natu-
ra, în esența trăirii 
omenești. Inevitabila 
suferință naște sen-
timente mult mai 
impulsive, asociate 
sălbaticului, ce de 
multe ori pot acapara 
elementul specific 
omului care îl diferen-

țiază de animale, 
ajungând în stări 
impresionante de 
gelozie, furie sau ură, 
dorind să anihileze cât 
mai repede cu putință 
ceea ce aparține ne-
cunoscutului, intangi-
bilului.
Byron apelează la 
Geneza Bibliei având 
în vedere creația sa, 
mai exact la povest-
ea lui Cain și Abel, 
fiii primilor oameni, 
Adam și Eva. Con-
form acesteia, într-o 
zi, cei doi frați au adus 
o jertfă lui Dumnezeu: 
Abel a adus un miel, 
având ca ocupație 
păstoritul oilor, pe 
când Cain, deoarece 
se ocupa cu agricultu-
ra, a jertfit din 
roadele pământului. 
Din cauza faptului că 
Dumnezeu nu i-a 
acceptat jertfa, orbit 
de invidie, Cain își 
ucide fratele mai mic. 
Aceasta este prima 
crimă relatată în 
Vechiul Testament, 

marcând intruzi-
unea răului în lumea 
materială, născut 
din dorințele legate 
de ego ale omului, 
dar, mai mult de 
atât, înfățișând du-
alitatea umană și 
veșnica luptă dintre 
cunoaștere și trăire, 
materie și spirit.
În piesa lui Byron, 
Cain se întâlnește cu 
Lucifer, care îi arată 
întreg universul, 
adevărul, 
propunându-i ne-
murirea, o fericire 
superficială, accentul 
câzând pe compo-
nenta psihologică a 
protagonistului, dure-
rea ce nu pornește din 
lipsa de cunoaștere, 
ci, de fapt, din simpla 
existență. Nemurirea 
nu are niciun rost 
în absența înțele-
gerii, a acceptării, iar 
cunoașterea absolută 
devine, astfel, fadă, 
lipsită de însemnătate.
Adiția Adei, soția lui 
Cain, contribuie 

Ambiguitatea 
și misterul 
ființei uma-
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semnificativ la 
caracterul moral al 
acestuia, însă prezența 
ei poate fi exploatată 
și figurativ, fiind un 
simbol al frumuseții 
naturii și al lumii, ce 
emoționează omul 
până la limitele sale 
existențiale, 
modelând iubirea, din 
nou, inexplicabilă, dar 
care ameliorează și, 
în paralel, rănește din 
cauza atașamentului 
pe care îl implică.
Opera se încheie cu 
menționarea fap-
tului că lumea va fi 
populată doar din 
urmașii lui Cain, 
aluzie la moștenirea 
păcatului strămoșesc, 
neîncheiatul ciclu 
al purtării greșelilor 
părinților noștri, setea 
de cunoașterea stim-
ulată de pornirile an-
imalice ale ființei, ce 
a condus la anihilarea 
bunătății și spiritual-
ității aparținând lui 
Abel. Totuși, Geneza

surprinde con-
damnarea lui Cain la 
o viață mult mai grea, 
la o fugă și căutare 
nesfârșită, Dumnezeu 
punându-i un semn 
pentru a nu fi ucis, 
la rândul său, de alte 
ființe, motiv studiat 
și problematizat în 
filosofia simbolurilor 
creștine.
Așadar, suntem noi în 
căutarea eternă a ceea 
ce Cain a ucis cu mult 
în urmă? E simplu, 
etimologia numelor 
sale ne spune că în 
ebraică Abel înseamnă 
suflet, iar Cain în-
seamnă carne, ma-
terie – Cain l-a ucis 
pe fratele său, Abel, 
adică materia și-a ucis 
sufletul, moment ce 
se va repeta metaforic 
în scena răstignirii 
lui Iisus. Aceasta 
amintește de sistemul 
filosofic blagian, care 
prezintă cunoașterea 
paradisiacă, respectiv 
cunoașterea luciferică, 

evidențiind o inter-
dependență și conex-
iune, omul aflându-se 
întru mister și revelare.
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Simt că am trăit mereu într-o fericire aparentă, care numai într-o tristețe 
profundă a avut puterea de a se naște. În abisul ei, melaconcolia emoției ia 
forme bizare, abstracte și înșelătoare: bucuria adevărată este atinsă numai 

într-un moment de echilibru total al celor două talgere ale trăirii, 
întocmai de asta este atât de scurtă și rară. Într-o societate adeptă cultului 
lui Cain, ce putem noi face mai mult decât să ne ancorăm în materialitate?

LUIZA HRESTIC
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Îți vând un câine
J U A N  P A B L O S  V I L L A L O B O S

Villalobos, urmărește 
viața unui narator 
care refuză vehe-
ment să admită că 
scrie și participă în 
romanul din mâinile 
tale. Această carte ne 
provoacă să desco-
perim sensul din viața 
dezamăgitoare a per-
sonajului, presărată cu 
nenumărate 
amintiri neplăcute. 
Satira, umorul  și bi-
zarul se împletesc pe 
parcursul dezvoltării 
evenimentelor din 
roman. Vânzători de 
tacos, artiști, 
revoluționari, cena-
cliști își intersectează

destinele și 
împărtășesc aceleași 
discuții și acțiuni care 
se regăsesc în sfera 
absurdului și a persi-
flării.
Teo, un fost vânzător 
de tacos, care lo-
cuiește într-un bloc 
destinat special pen-
sionarilor, calculează 
câte zile din viață mai 
are de trăit în funcție 
de numărul de beri 
consumate zilnic, 
încearcă să scape de 
invazia de gândaci din 
apartamentul său, este 
un împătimit al lui 
Adorno, flirtează cu 
vecina sa, Francesca 
(pe care o consideră 
agent FBI), și cu vân-
zătoarea de legume, 
Juliette. Pentru un 

Î ți vând un 
câine, de 
Juan Pablos

bărbat de 78 de ani, 
viața sa atipică, uneori 
grotescă și plină de 
peripeții devine inte-
resantă și îți stârnește 
curiozitatea, lăsân-
du-te purtat de firul 
poveștii, în care mo-
tivele canine, Proust și 
Adorno, mormonii

Poate dacă nu            ai bea atât...  
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și vecinii de bloc ai lui 
Teo contribuie semni-
ficativ pentru a oferi 
o doză considerabilă, 
dar subtilă de umor și 
ironie vieții acestuia.

Mama s-a lăsat pe vine ca să scruteze vintrele 
câinelui, ca o prezicătoare etruscă, pentru a ve-

dea viitorul și chiar l-a văzut, literalmente, pent-
ru că viitorul e întotdeauna o consecință fatidică 

a trecutului: o pereche de ciorapi de nailon se 
înfășurase de-a lungul intestinelor câinelui. Era 

ca fraza lui Schonberg, numai că inversată, 
ceea ce sfârșea prin a avea aceeași semnificație; 

mama găsise explicația.

Villalobos portre-
tizează o societate 
abrutizată și deterio-
rată prin colecția de 
personaje și proble-
mele cu care acestea 
se confruntă. Folosind 
un ton ironic și comic, 
sardonic, autorul de-
nunță trecutul dureros 
al protagoniștilor, 
confruntânu-se, astfel, 
prin intermediul lor, 
cu realitatea individu-
ală, cât și socială a

Mexicului. Scrisul său 
este, însă, vital, tonul 
inteligent reliefând 
o veselie crudă a 
suferinței, oamenii 
(desprinși parcă din 
caricaturi) depășind 
dificultățile cu un 
zâmbet pe buze.

Poate dacă nu            ai bea atât...  



Cu câteva luni înainte de a ne părăsi, tata a avut ideea de a picta un papa-
ya în putrefacție. Cumpărase de la magazin un papaya mic și deja cam 
scofâlcit, îl tăiase în două și îl așezase alături de o  garoafă albă într-un 
pahar cu apă, pe o masă lângă șevalet. A schimbat de mai multe ori 
poziția fructului și înclinația florii, iar după ce a fost mulțumit de com-
poziție, ne-a zis amenințător:
 -Să nu cumva să v-atingeți de astea. Și să nu mâncați papaya. 
Tabloul meu va fi un studiu despre destin, despre decadență, declin, finitu-
dinea vieții.  
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Amintirile lui Teo 
sunt distorsionate, 
disipate, conferind 
structurii narative o 
nuanță suprarealistă. 
Acestea se rezumă în 
special la copilăria și 
adolescența ta, im-
aginea paternă fiind 
cea mai des întâlnită 
(tatăl său eșuând ca 
pictor). De asemenea, 
fost student al unei 
școli de artă de elită, 
Teo este urmărit la 
bătrânețe de spiritul

unui fost coleg pe care 
îl numește Vrăjitorul, 
un artist faimos. Con-
sider că aceste himere 
reprezintă frustrarea 
neîmplinirii visului 
său, apetența pentru 
artă nefiindu-i, însă, 
oprită pe parcursul 
experienței sale ca 
vânzător de tacos. Teo 
simte că este un artist, 
dar se încăpățânează 
să-și accepte condiția, 
negând.
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- Băiete, Dumnezeu nu există, e ceva mult mai 
complicat, un amestec de circumstanțe, talent, întâm-
plări, cunoștințe, ba chiar își vâră coada și genetica, 
iar dacă nu ghicești numerele câștigătoare, ajuni 
vânzător de tacos.

Deși vecina sa, 
Francesca, susține că 
jurnalul lui reprezintă 
un roman în deveni-
re, iar aparițiile din 
vis ale Vrăjitorului 
spunându-i să scrie 
despre el nu încetează, 
naratorul continuă să 
refuze începerea unui 
roman. Promisiunea 
încălcată pe care Teo 
a făcut-o tatălui său- 
cea de a-i amesteca 
cenușa într-o pictură 
a unui artist celebru, 
astfel încât să poată

trăi ca o operă de artă 
literară, ajunge în 
final să fie împlinită, 
deoarece imaginea sa 
rămâne eternă prin 
intermediul poveștii 
pe care naratorul o 
scrie de fapt.
Prin intermediul aces-
tei cărți, Juan Pablo 
Villalobos își con-
firmă poziția de autor 
esențial, 
remarcându-se prin 
umorul subtil, origi-
nalitatea și veridicita-
tea personajelor.

 Dacă adevărurile sunt ficțiuni ale raționalului, atunci ficțiunile sunt 
adevărurile imaginarului.

BIANCA BURADA
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Lolita
V L A D I M I R  N A B O K O V

într-un final, de admirație. 
Lo.li.ta, lucrare a cărei incipit este 
asociat unui ritual: vârful limbii 
execută o mișcare în trei timpi, 
coborând pe vălul palatului ca să 
atingă, la timpul trei, dinții. 
Lo.Li.Ta...
Firul narativ al cărții este 
cunoscut, devenind pe parcursul 
timpului un mit. Un bărbat se 
îndrăgostește de o copilă de 12 
ani. Se face o încercare de a

L olita - romanul unei 
dragoste vechi, genera-
toare de repulsie, ură și, 
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găsi explicațiile psiha-
nalitice ale pedofiliei 
lui Humbert Hum-
bert în urma traumei 
suferite în adoles-
cență, dar nimic nu 
pare să reușească să-l 
salveze de mizeria în 
care se scufundă. Feri-
cirea lui este umbrită 
de normele sociale pe 
care le încalcă și de 
cinismul inconștient, 
copilăresc, al Lolitei.
Odată cuprins de 
mrejele paginilor, 
vârtejul de cuvinte, de 
idei, îți este imposibil 
să urmărești altceva 
decât chinul sărmanu-
lui Humbert.
Eroul desfășurării 
narative este conturat 
cu o oarecare finețe, 
spre deosebire de 
imaginea unui mon-
stru, așa cum ne-am 
fi așteptat. Pe parcur-
sul scrierii nu găsim 
un limbaj vulgar sau 
scene „murdare”. În 
roman sunt explicate 
trăirile interioare ale 
protagonistului, un 

om care are o 
slăbiciune, dar și o 
atracție destul de 
puternică pentru 
fetițe, nimfete, precum 
acesta le numește.

Apropo: m-am întrebat adesea ce se întâmplă 
mai târziu cu nimfetele. Nu cumva în această 
lume forjată din încrucișarea cauzelor și efect-
elor, palpitul pe care l-am furat de la ele le-a 
afectat viitorul? Nimfeta! Fusese a mea și n-a 
aflat niciodată. Perfect. Dar fapta mea nu va 
avea repercursiuni mai târziu? Nu i-am influ-

ențat oare soarta, implicându-i imaginea în vo-
luptățile mele? Iată un izvor de mari și groaznice 

interogații.

Lolita este un roman 
deosebit de complex 
şi misterios, ce ar 
putea începe la fel de 
bine atunci când se 
termină. Este un ro-
man al experienţelor 
iniţiatice, al aparenţ-
elor, al obsesiilor, al  
fascinaţiilor. Este un 
roman al nimfetelor. 
Unul încărcat de sexu-
alitate, de tensiune, de 
cuvinte vibrânde sub 
puterea extraordinară 
pe care o poate lăsa

în urma sa o singură 
fiinţă. Lolita. Lo-li-ta.
Lucrarea nu poate fi 
rezumată printr-un 
fir narativ. Abia când 
te afli în faţa ei, la 
capătul lecturii, îţi dai 
seama că ai vrea s-o 
reciteşti iar, iar şi iar, 
până îţi intră în sânge, 
până nu te mai poţi 
despărţi de ea.

ELENA ABABII
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Minunata lume nouă
A L D O U S  H U X L E Y

reți să nu 
mai fiți vreo-
dată singuri?V

Ați dori să vă 
cunoașteți scopul în 
viață? Vreți să elimi-
nați pentru totdeauna 
sentimenul de tristețe 
și de depresie din 
viața dumneavoastră?

Și, mai ales, vreți să 
fiți fericiți pe veci?
Dacă doriți să aflați 
răspunsul la toate 
aceste întrebări, nu 
ezitați să vizitați Lon-
dra secolului al XXV-
lea, acesta fiind orașul 
reprezentativ pentru 
Minunata lume nouă,

scrisă de Huxley. Aici 
puteți fi surprinși de 
avansurile tehnologice 
din care este alcătuit 
viitorul omenirii. Spre 
exemplu, oamenii 
pot fi creați direct în 
incubator, cu orice fel 
de modificare genet-
ică pe care o doriți: 
copilul poate fi  un 
adevărat geniu direct 
din naștere, poate fi 
imun la toate bolile
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cunoscute de om, 
sau poate fi puternic, 
excelent pentru lucrul 
manual (care este mai 
rar întâlnit după au-
tomatizarea aproape 
totală a vieții de zi cu 
zi).
În acest univers, ierar-
hia socială este foarte 
bine stabilită, oamenii 
fiind împărțiți în mai 
multe categorii de la 
naștere, și anume în: 
Alfa (plus și minus), 
Beta, Gama și Epsilon. 
În această ordine, Alfa 
fiind cel mai inteligent 
dintre oameni, fie-
care ocupă un loc de 
muncă prestabilit în 
societate, astfel încât 
în secolul al XXV-
lea, nu există șomaj. 
Nu toți oamenii sunt 
născuți genii totuși, 
fiind necesar ca o par-
te din forța de muncă 
să aibă o capacitate 
intelectuală redusă, 
pentru a fi mulțumiți 
cu scopul lor în viață

de a face muncile 
de jos. Dacă cei mai 
mulți oameni sunt 
limitați de propria lor 
minte și nu pot înțel-
ege că se poate trăi 
mai bine decât cum 
o fac acum, nu se pot 
revolta și se păstrează 
liniștea.
Dacă însă vă simțiți 
dezgustați de ceea 
ce auziți, atunci este 
o soluție și pentru 
această problemă: 
Soma. Cu o simplă 
bucată din pastila 
Soma, puteți să vă 
relaxați imediat în 
caz că vă întâlniți cu 
vreun disconfort în 
viața dumneavoastră. 
Acesta e chiar cel mai 
eficient mod de a con-
trola toată populația 
planetei, este cu mult 
mai ieftin să satis-
faci nevoile oame-
nilor pentru fericire 
continuă, confort și 
stabilitate pentru a-i 
controla, în loc să se 
facă cu forța.

Nu putem uita totuși 
de grija noastră per-
petuă de a nu rămâne 
singuri, iar, din acest 
motiv, în secolul XX 
nu există căsătorie. 
Toți oamenii sunt ai 
tuturor, oricine poate 
fi într-o relație cu ori-
cine, este neobișnuit 
să ai un partener de 
viață permanent, 
astfel oamenii nu se 
pot înșela și toți sunt 
mulțumiți.
În momentul în care 
toți oamenii nu au 
capacitatea mintală 
de a înțelege mai mult 
decât este nevoie, 
le sunt satisfăcute 
poftele trupești și stre-
sul de zi cu zi atunci 
sunt fericiți, este 
stabilitate și nu mai 
există război.
Bun venit în Minuna-
ta lume nouă, unde 
hedonismul este ob-
ligatoriu, unde nu ai 
dreptul de a fi trist. 
Totul pentru pace și 
stabilitate, nu e așa?

ȘTEFAN BREHNESCU
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NO COUNTRY FOR YOUNG GIRLS:
O LITERATURĂ FĂRĂ GRANIȚE

Că, iată, întru fără delegi m-am zămislit şi în păcate m-a 
născut maica mea.
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diția femeii– îi pun în-
trebări bizare mamei:
Cum de îți iubești 
copiii? Se întâmplă 
după ce îi naști? Cum 
de ai vrut să ai copii? 
Nu aveai toate abil-
itățile de mamă de la 
început? Ai simțit că 
te sacrifici mai mult, 
fiind femeie?
Și mi-a oferit un 
punct de vedere inedit 
– că femeia modernă, 
cu toate libertățile, a 
ajuns îngreunată peste 
puteri, nefiind scutită 
de stereotipurile ce 
i-au trasat existența 
până acum, însă îm-
povărată de atitudinea 
masculină pe care 
trebuie să o adopte 
pentru a arăta că se 
descurcă.
Tot ea mi-a povestit că 
atunci când era ea de 
vârsta mea, circulau 
pe sub mână cărți cu 
mărturii ale femeilor 
care s-au căsătorit cu

musulmani, fără să 
știe ce anume în-
seamnă statutul soției 
într-o lume atât de 
ancorată în tradiții, 
încât integrarea celor 
din afară presupune 
convertirea lor to-
tală, fără să lase loc 
de interpătrunderea 
culturilor sau dilu-
area obiceiurilor. Își 
amintește poveștile cât 
se poate de reale ale 
celor care au îndu-
rat inumanul, până 
s-au decis să fugă cu 
copiii. Uneori bărbații 
le amenințau, șanta-
jându-le în legătură 
cu proprii fii (pentru 
că, nu-i așa, fetele nu 
erau atât de valoroase 
în ochii lor) pe care îi 
furau de lângă ele, așa 
că se vedeau nevoite 
să încerce singure să 
evadeze.
Laila și Mariam nu au 
reușit să plece, deși 
aveau un plan bine 
pus la punct, speranța 
că vor reuși și încrede-

re una în cealaltă. În-
credere construită cu 
greu, după ce au înțe-
les că împart același 
statut în fața brutei 
cu care s-au căsătorit, 
ambele în căutarea 
unui refugiu.
Laila - fiica unui 
inginer care credea 
în demnitatea umană 
a fetei lui și în edu-
cația ei, care și după 
venirea comuniștilor 
în Afganistan, când 
cărțile le-au fost luate 
din bibliotecă, con-
tinua să-i recite, din 
memorie, Hafez și 
Rumi.
Mariam - vinovată în 
ochii mamei pentru 
că s-a născut. Mințită 
de tatăl ei, un om 
de afaceri bogat și 
important, ale cărui 
promisiuni deșarte au 
făcut-o pe Mariam să 
spere până în ultima 
clipă că e iubită și nu 
uitată. Toată viața a 
avut drept speranță 
amintirea Imamului

Mă intere-
sează mai 
mult con-
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din satul copilăriei, 
care o învăța versetele 
din Coran ce i-au fost 
singura alinare.
Așa ni se prezintă 
Splendida cetate a 
celor o mie de sori – 
un adevăr mut, deși 
inventat, care ține loc 
de vocea femeii cu f 
mic, personaj colectiv, 
asumându-și condiția 
incompatibilă cu 
natura agresivă a 
societății.
Fără intenția de a isca 
un dialog pe un alt 
ton decât cel cultural, 
însă iată cât de diferite 
ne par cele două lumi, 
Orientul și Occiden-
tul și totuși cât de 
asemănătoare în cele 
simție atât de femei – 
rușine, frică, slăbiciune 
– cât și de bărbați – 
putere, cât mai multă, 
în toate formele, orice 
ar însemna să calci în 
picioare pentru asta.
În Occident, e 
Virginia, care a putut 
și a îndrăznit să scrie 
despre ea, ea în lume, 

ea cu sinele, deși nu 
s-a dus la școală – s-a 
educat singură, din 
biblioteca unui tată 
mai degrabă indifer-
ent, decât susținător 
față de viața interioară 
a fetei lui.
Virginia ne-a dat râu-

rile din buzunare, 
cărțile, exemplul în a 
încerca să trăiască ca 
un bărbat – liberă, prin 
literatură, androgin-
ism, intelect și expri-
mare artistică. 
Mariam, Laila și 
Virginia se întâlnesc
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însă într-un punct:
Unde anume s-a refu-
giat Virginia când și-a 
dat seama că ea nu 
poate merge la școală, 
ca frații ei, deoarece 
era o ea?
Pentru Miriam, sufe-
rința era de uzură,

însă unde în memoria 
afectivă păstra singura 
amintire luminoasă, 
aceea a imamului care 
a învățat-o versete din 
Coran?
Știm despre Laila că 
a găsit tăria de dragul 
copiilor săi, însă ea a

fost imposibil de 
frânt în spirit (contrar 
naturii moi impuse 
femeilor din Orientul 
îndepărtat, care exer-
cită o atracție pentru 
aceia dintre noi care 
s-ar ști liberi și în 
contextul răsăritean) 
și datorită încrederii 
pe care i-a insuflat-o 
tatăl ei, când i-a 
spus că e demnă și 
intelgentă. Însă ce te 
poate menține verti-
cal în fața lumii, mai 
ales când ești atât de 
tânăr?
Nu îmi pot imagina 
tăria de caracter de 
care au dat dovadă 
– însă îmi pot lua 
simboluri ale re-
zistenței din poveștile 
lor: o cameră doar a 
lor și a noastră, în care 
să avem o bibliotecă 
populată de toate 
cărțile tatălui Lailei, 
Coranul lui Mariam 
(singura ei strălucire 
într-o lume care a 
lăsat-o de izbeliște), 
ficțiunile Virginiei
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(care cu atâta curaj 
ne-a oferit spațiul 
pentru biblioteca re-
zistenței feminine – a 
room of her own).
O cameră doar a unei 
femei înseamnă inti-
mitatea, independența 
de care are nevoie 
pentru a scrie ficțiune 
(și aceasta o formă de 
evadare).
Am primit și eu o 
cameră doar a mea 
și am ajuns să scriu 
despre viața mea inte-
rioară (imaginară?) în 
jurnal, deci tot ficți-
une. Khaled Hosseini 
le-a inventat pe Laila 
și Mariam, din povești 
atât de reale însă... 
Virginia a scris sub 
formă de catharsis, 
despre nevoia de a fi 
liberă pe când nu i se 
îngăduia nici să viseze 
la ceva prea îndepăr-
tat de imaginea femeii 
ca obiect rafinat. Și 
toate astea au rezonat 
cu noi, fie sub forma 
unui arc peste timp -

oare am vrea-o pe 
Virginia înapoi, să 
vadă că prea multe au 
rămas la fel ? – fie ca 
o realitate atât de fa-
miliară, pe care ne-am 
imaginat-o, naiv, atât 
de departe de noi, de 
ele, de ei...
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Dar putem să umplem biblioteca.

CATINCA ZAMFIR
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O dragoste
D I N O  B U Z Z A T I

Se poate dra-
goste între un 
bărbat de 50 de 

ani și o prostituată?
Dorigo este un arhi-
tect burghez, în floarea 
vârstei, inteligent, 
depravat, bogat și 
norocos, care, în pofi-
da acestor avantaje, 
este foarte stângaci și 
timid în prezența fe-
meilor care îi plac, din 
cauza unor complexe

fizice. Pentru a-și sat-
isface totuși dorințele, 
Dorigo apelează la 
serviciile doamnei 
Ermelina, care, sub 
paravanul unui atelier 
de modă, ține un 
bordel de lux. Astfel, 
bărbatul este ferme-
cat de misterul pe 
care îl degajă Laide, o 
balerină adolescentă 
din corpul de balet al 
teatrului Scala, pros-
tituată față de care 
dezvoltă o adevărată 
obsesie - gândul de-a

putea intra ca personaj 
în existența acestei 
fetițe și a deveni ceva 
important pentru ea 
era obsesia lui. Ar fi 
fost mai mândru decât 
dacă o preafrumoasă 
și atotputernică regină, 
mai mândru decât 
dacă Marylin Monroe 
i-ar fi căzut la picioare 
nebună de dragoste.
Stările prin care trece 
protagonistul sunt 
redate într-un mod 
inedit, cu lux de 
amănunte, acesta tra-
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versând un adevărat 
conflict psihologic, 
surprins prin in-
trospecție și analiză 
lucidă, trecând de 
la dorință, sufer-
ință, umilire, până 
la obsesie - acum își 
dă seama că, cu cât 
încearcă să se revolte, 
cu atât gândul la ea îl 
persecută milimetric, 
în orice moment al 
zilei, orice lucru, per-
soană, situație, lectură, 
amintire îl conduce 
fulgerator la ea prin 
repere întortocheate și 
maligne.
Deși este doar o 
copilă, Lale se impreg-
nează în conștiința lui 
Dorigo, constituind 
simbolul unei lumi 
plebee, nocturnă, 
veselă, vicioasă, 
demențial de activă 
și sigură pe ea, care 
fremăta de viață 
nesățioasă în jurul 
plictiselii și respecta-
bilității burgheze. Prin 
intermediul ei, băr-
batul își schimbă per-

cepția asupra vieții, 
privind dragostea cu 
alți ochi: o taină foarte 
simplă: dragostea. Tot 
ceea ce ne fascinează 
în lumea neînsuflețită, 
pădurile, șesuri-
le, râurile, munții, 
mările, văile, stepele, 
mai mult, si orașele, 
palatele, pietrele, mai 
mult, noaptea, stelele, 
vântul, toate acestea, 
indiferente în sine și 
goale de sens, se umplu 
de înțeles omenesc, 
fără ca noi să banuim, 
conțin presimțirea 
dragostei. Cât îl uimea 
faptul că nu-și dăduse 
seama până atunci! Ce 
interes ar fi putut trezi 
o stâncă, o pădure, 
o ruină, dacă în ele 
n-ar fi fost implicată 
o așteptare? Și a cui 
așteptare, dacă nu a 
ei, a făpturii care ne-ar 
putea face fericiți?
Romanul tratează o 
dragoste mai puțin 
obișnuită, o dragoste 
care, prin sine, arde și 
consumă - fără mine

nu ești în stare să 
trăiești, dar stările 
personajului se pot 
regăsi în oricare dintre 
noi, în orice context, 
pentru că, vrem sau 
nu, suntem cu toţii 
victimele idealizării, 
indiferent de obiectul 
acesteia. Antonio îşi 
doreşte să se trezească 
într-o dimineaţă şi să 
nu mai simtă nimic, 
nu idealizează iubirea, 
dar idealizează 
persoana iubită.
Finalul aduce o 
schimbare de per-
spectivă, când, prin 
intermediul unei alte 
prostituate, Dorigo 
vede lucrurile și din 
punctul lor de vedere: 
tu o cumpărai în rate 
lunare, ea îți vindea 
trupul, iar tu îi pretin-
deai și sufletul.

IRINA BAHRIN
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Portocala mecanică
A N T H O N Y  B U R G E  S S

scris de britanicul 
Anthony Burgess și 
publicat in 1962, a 
cărui acțiune narativă 
urmărește un adoles-
cent pe nume Alex, 
aflat într-o distopie 
a umanității într-un 
viitor apropiat de anul 
publicării cărții.
Tema cărții este 
definită de ultra-
violența manifestată 
de om atunci când 
instinctele sale pri-
mare preiau controlul 
asupra lui. 
Alex este influențat de 
către grupul său în a 
jefui o casă, omorând 
proprietara casei în 
acest proces și fiind 
trădat de anturaj, a

ajungând închis. În 
timp ce își ispășea 
sentința, acesta intră 
într-un program ex-
perimental de reabili-
tare, bazat pe studiile 
asupra violenței. 
După terminarea pro-
gramului, Alex 
devine portocala 
mecanică: la supra-
față arată ca un om, 
dar pe dinăuntru 
funcționează ca o 
mașinărie, controlat 
de concepțiile despre 
violență dobândite 
în timpul reabilitării. 
Această experiență îl 
conduce, într-un final, 
spre o tentativă de 
sinucidere, care îl lasă 
spitalizat, cu gândul 
că experimentul a 
avut succes și că aces-
ta va fi un om nou. Se 

observă, după o 
perioada în care a 
lucrat, fiind un mem-
bru funcțional al 
societății, că acesta se 
întoarce la obiceiurile 
vechi cu un anturaj 
nou, realizând în cele 
din urmă că violența 
nu este calea cea 
dreaptă. 
Cartea este parțial 
scrisă într-o limbă fic-
tivă numită NADSAT, 
având la baza acesteia 
cuvinte dintr-o formă 
de engleză influențată 
de rusă, adăugând 
tensiune asupra imer-
siunii cititorului în ro-
man. Având un limbaj 
greu, opera necesită 
cunoștiințe adiționale 
pentru a fi înțeleasă. 
Datorită perspectivei 
narative la persoana I, 
se observă și tenta de 
jurnal a romanului, în 
care naratorul își rela-
tează experiențele.

P ortocala me-
canică este 
un roman 
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În concluzie, creația 
lui Anthony 
Burgess oferă lec-
torului o percepție 
asupra originilor vio-
lente ale omului, care 
se observă și în ziua 
de azi, dar la un nivel 
mult mai scăzut, sin-
gurele persoane care 
reușesc să manifeste 
un comportament 
agresiv fiind 
proscrișii societății.

MATEI ENEA
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Prietena mea genială
E L E N A  F E R R A N T E

E lena Ferrante 
este un pseu-
donim pe 

care l-a ales o 
scriitoare, care a 
lansat șapte cărți 
scrise în italiană, 
dintre care patru sunt 
bestseller an de an în 
lumea întreagă, care 
se numără printre cele 
100 cele mai influ-
ente personalități ale 
revistei Time și a fost 
printre primii șase 
cei mai cotați autori 
la pariurile pentru 
acordarea Nobelului 
pentru literatură.
Acțiunea romanului 
propune ca personaje 
centrale două bune 
prietene, Elena și Lila, 
care îşi urmăresc re-
ciproc, chiar vânează 
adesea, cu o admirație 
ascunsă, transformă-

rile prin care trec cele 
două. Cartierul pare 
mai degrabă supus 
unor schimbări prin 
care inevitabil trece 
întreaga lume, iar cele 
două protagoniste se 
schimbă şi ele.
Demersul narativ al 
operei literare este 
susținut de multe per-
sonaje adiționale, care 
au un rol important în 
surprinderea 
mentalităților și a 
unui mod de viață 
reprezentativ.
Așadar, cartea nu 
prezintă o acțiune 
dinamică, ci mai de-
bragă accentul cade pe 
construcția 
personajelor și 
evoluția lor pe toate 
planurile – moral, 
social, psihologic. 
Totul se concentrează 
în jurul prieteniei
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cartier, care, la rândul lor, suferă 
transformări. De asemenea, 
consider că această operă literară 
se citește intr-un ritm foarte vioi, 
alert, menită spre a fi parcursă, 
fără vreo dificultate, de orice 
generație și de toate categoriile 
de vârstă, de la cei mai mici până 
la cei mai mari, adolescenți sau 
adulți.

dintre cele două fete și 
a modului în care ea 
le afectează modul de 
viață.
În opinia mea, cartea 
Prietena mea genială, 
scrisă de Elena 
Ferrante, este un 
roman al prieteniei, 
în care este transpusă 
nu doar povestea 
unor două prietene, 
provenite dintr-o zonă 
defavorizată, ci și a 
unui oraș, a unui

COSMIN CIOBANU
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Procesul
F R A N Z  K A F K A

Nu trebuie să 
cunoști 
literatură 

pentru a fi auzit 
măcar de absurdul 
scrierilor lui Kafka, un 
evreu născut la Praga, 
prizonier al birocrației 
și sistemului juridic 
austro-ungar, dar și al 
abuzurilor tatălui său,

o fire atât de timidă și 
analitică încât a putut 
simți rădăcinile ce 
începeau să crească 
spre nazismul pe care 
nu avea să-l aprecieze 
în adevărata sa oroare, 
căci va muri în 1924. 
De altfel, Procesul este 
o întortocheată auto-
biografie psihanalitică 
ce minte cititorul în a

o considera cel puțin 
la fel de aleatorie pre-
cum operele dadaiste 
într-un efort de 
anxioasă mascare 
a sinelui auctorial. 
Adevărul este că se 
face prea des confuzia 
între scrierile absurde 
si materialul narativ 
absurd, Kafka 
reprezentându-l pe cel 
din urmă, iar pragul 
superficial ori afectiv, 
ce devine limita inter-
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pretării anterioare, 
devine o povară. 
Joseph K. este pro-
tagonistul trezit din 
somnul ce-i preceda 
rutina de dimineață, 
pe care ajunge să 
regrete că nu a 
respectat-o atunci, 
și acuzat irevocabil 
de nimeni nu știe ce, 
debutând o luptă cu 
sistemul juridic pa-
ralel și omnipotent, cu 
legi și reguli neștiute 
la finalul căreia va 
accepta că nu-și poate 
schimba destinul; un 
sistem ce-mi aduce 
aminte de cel din 
Japonia actuală, ce-i 
drept, hiperbolizat și  
secat de loialitatea și 
naționalismul acerb 
ce-i dau culoare, semn 
că, pe cât de absurd 
pare, pe atât de 
veridice. Totuși, 
secretul romanului nu 
constă nici pe departe 
în dumul lui K. prin 
acest labirint, nici în

în migala 
arhitecturală cu care 
e construit, ci în 
parabolele pe care le 
antrenează formând 
cadrul oportun ex-
teriorizării suferinței 
originare din ființarea 
personajelor.
Printre primele replici 
din carte întâlnim 
un dialog ce descrie 
perfect ambele tabere 
ale conflictului și pre-
conizează finalul trag-
ic, astfel că paznicii 
trimiși la K. îi spun:

N-ai dreptul să ieși, 
ești arestat., iar fără 
pic de uimire, calm, 
întreabă: Așa mi se 
pare și mie. Și de ce, 
mă rog?, ei răspun-
zând că: Nu ne aflăm 
aici ca să-ți spunem 
asta. Întoarce-te în 
camera dumitale și 
așteaptă. Toate 
caracterele conturate 
sunt într-atât de di-
recte și fade, orbite de 
măreția Tribunalului 
și K. nu mai este de 
mult timp impresio-
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nat de asta, ba 
chiar, aș putea spune 
că tribuna, paznicii, 
judecătorul ori chiar 
unchiul său nu sunt 
decât reflexii ale sale, 
fantoșe acționate de 
complexul său de in-
ferioritate și menite să 
îi confirme viziunea 
alterată de demența 
ce ar fi Tribunalul. 
Cu toate acestea, K. 
și prin extensie Franz 
K.  dau dovadă de o 
imensă tărie sufle-
tească alegând viața 
și lupta împotriva 
inevitabilului în locul 
suicidului, lucru ce 
nu se va reflecta și în 
istoria autorului al 
căror motive rămân 
încă ascunse precum 
ar fi trebuit să rămână 
și manuscrisele sale. 
În această direcție, 
fără a divulga, printre 
altele, neștiința mea, 
romanul intitulat 
America, preambul 
pentru finalul 

Omul care a dispărut 
care a fost grav rănit 
de moartea pripită 
a autorului, deține 
răspunsurile psiholo-
giei kafkiene.
Prin urmare, ca o 
recomandare priete-
nească în urma acestei 
recenzii cu conști-
ință de sine, cele trei 
romane neterminate 
stau la baza geniului 
kafkian și merită luate 
ca atare și lăsate să ne 
surprindă cu fiecare 
nouă descoperire.

TUDOR LICA
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Tatăl celuilat copil
P A R I N O U S H  S A N I E E

expune aici faptul că 
nu mai ţin minte cum 
a ajuns această carte la 
mine. Dacă am luat-o 
dintr-o librărie. Dacă 
am primit-o. Dacă o 
aveam deja în mica 
mea bibliotecă de 
acasă. Încercând să 
pun în plan secundar 
acest „dacă”, am luat-o 
de pe raftul plin deja 
cu diverse cărţi, prin-
tre care şi cele obliga-
torii pentru examenul 
clasei a douăsprzecea, 
şi m-am oprit asupra 
copertei. Băiatul îm-
brăcat sumar m-a dus 
imediat cu gândul la 
zonele afectate de răz-
boi, poate, din cauza 
privirii sau a pielii sale 
creole, însă pot spune 
că intuiţia mea nu se

înșelase.
Astfel, romanul pla-
sează acţiunea în zona 
Iranului, surprinzând 
viaţa unei familii 
tipice clasei de mijloc, 
conturată prin per-
spectiva lui 
Shahab care, în 
preajma aniversării 
sale, îşi retrăieşte 
copilăria nefericită 
prin intermediul unei 
fotografii cu tatăl sau, 
perioadă profund 
marcată de atipicitatea 
sa - muţenia sa fiind 
interpretată de adulţi 
ca un semn al unor 
incapacităti mintale.
Totodată, conflictul 
interior alternează cu 
perspectiva mamei 
care suferă pentru co-
pilul său, dar și pentru 
faptul că este nevoită 
să renunțe la propriile 
aspirații și dorințe în 

favoarea căsniciei şi a 
copiilor ei. Imagi-
nea mamei, alături 
de sacrificiile ei m-au 
impresionat profund, 
fiind bine surprinse, 
partea aceasta fa-
milială fiind, pentru 
mine, un punct la care 
mă raportez, iar orice 
mic pasaj emoţionân-
du-mă.
Pe lângă aspectele 
familiei, autorul 
vorbeşte în subtext 
şi de mentalităţile 
şi prejudecățile din 
Iranul contemporan, 
punând accentul pe 
gândirea oamenilor 
care aparţin societății 
respective, surprin-
zând de asemenea şi 
dificultatea relaţiilor 
intr-o societate aşa-zis 
închisă.
Concluzionând, 
această carte mi-a 

P rin interme-
diul sinceri-
tății mele, voi 
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oferit noi perspective 
asupra subiectului 
Iran, asupra familiei, 
asupra mentalităţii şi 
pot spune că mi-a lă-
sat pofta de a afla mai 

multe despre această 
ţară care se vrea uitată 
şi ascunsă...

ANA IACOB
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The Halloween Tree
R A Y  B R A D B U R Y

There must have been a thousand   
pumpkins on this tree hung high and 
on every branch. A thousand smiles. 
A thousand grimaces. And twice-
times-a-thousand glares and winks 
and blinks and leerings of fresh-cut 

eyes.

T he Halloween  
Tree poate 
părea sur-

prinzătoare pen-
tru cititorii care l-au 
cunoscut pe Bradbury 
doar prin prisma 
cărții Fahrenheit 451, 
datorită stilului ludic 
al scriiturii.

Cartea și-a început 
viața ca scenariu de 
film, însă ulterior a 
fost publicată sub 
formă de nuvelă în 
anul 1972 – de unde 
rezultă o senzație de 
vizionare a unui desen 
animat pe parcursul 
lecturii, care trezește 
melancolia copilăriei.

Ca un adevărat 
Bildungsroman, se ob-
servă traseul inițiatic 
parcurs de protago-
nistul Tom alături de 
șapte prieteni în seara 
de Halloween sub 
ghidarea domnului 
Moundshroud, un 
bătrân care îi ia pe 
copii într-o aventură
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prin diferite epoci, de 
la preistorie la moder-
nitate, descoperind 
tradițiile de onorare 
a morților din lume. 
Această călătorie este 
bazată pe costumele 
băieților – schelet, 
om maimuță, mumie, 
vrăjitoare, gorgoyle, 
cerșetor și Moartea 
– fiecăruia fiindu-i 
explicată originea 
deghizării lui, măștile 
reprezentând porți 
simbolice către: pre-
istorie, lumea antică 
a Egiptului, insulele 
britanice precreștine, 
Europa medievală, 
construcția alegorică 
a catedralei Notre 
Dame, Irlanda Marii 
Depresii și Mexico, 
întorcându-se, la final, 
în Ilinois.
Firul narativ este 
presărat cu motive 
sugestive, precum ar-
borele de Halloween, 
un copac ce mar-
chează tranziția de la 
lumea cotidiană în 
lumea mistică a lui

Moundshroud –  o 
ilustrare impresio-
nantă a sărbătorii 
celebrate și gardian al 
personajelor, întrucât 
fiecare dovleac de 
pe crengi reprezintă 
sufletul nemurito r 
al copiilor care per-
mite transcenderea 
limitelor temporale 
și traversarea vieților 
anterioare ale acesto-
ra.
În același stil, craniile 
de zahăr au un rol im-
portant în conturarea 
demersului diegetic, 
ele fiind mediatorul 
care le permite per-
sonajelor să-și salveze 
prietenul Pipkin, a 
cărui viață este în 
primejdie, unica 
soluție fiind legarea 
unui pact faustian.

And carried from a long bamboo over his shoulder 
hung on black threads were dozens and scores of 
sugar skulls as big as their own heads. And each 

skull was inscribed.
“Names!Names!” sang the old Vendor. “Tell 

me your name, I give you your skull!”

Limbajul este valo-
rificat stilistic prin 
epitete si metafore 
deosebite care înflo-
resc registrul verbal:

Miraculously smoke 
curled out of his own 

mouth, his nose, his ears, 
his eyes, as if his soul 

had been extinguished 
within his lungs at the 
very moment the sweet 

pumpkin gave up its 
incensed ghost.

When you reach the 
stars, boy, yes, and live 

there forever, all the 
fears will go, and Death 

himself will die.

Recomandăm The 
Halloween Tree, de 
Ray Bradbury tuturor 
celor care își doresc o 
lectură care să încânte 
inocența latentă a 
copilului interior.

LORENA GRECU și ȘTEFANA LABA



60   LITERATURĂ UNIVERSALĂ

Valurile
V I R G I N I A  W O O L F

dintre cele mai, dacă 
nu chiar cel mai 
îndrăzneț roman al 
scriitoarei cu privire 
la tehnicile folosite și  
descoperirea și ex-
plorarea noilor va-
lențe ale romanului 

modern. Romanul 
este unul liric explo-
rând trăirile interioare 
a șase personaje, gân-
durile și percepțiile 
lor prin tehnica 
fluxului conștiinței. 
Este un roman bazat 
pe împletirea vieților 
a șase prieteni: 
Bernard, Neville, 
Louis, Jinny, Susan și 
Rhoda. Romanul este 
structurat pe nouă 
părți, fiecare dintre 
acestea corespunzând 

câte unei părți a zi-
lei și, simbolic, câ-
te perioade din  
viața personaje-
lor. Fiecare parte
începe cu câte 
un fragment de
descriere a na-
turii, care  a-

V alurile 
reprezintă 
probabil unul 

mintește de  
tablourile 
impresionis-
te.
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Prima parte se petrece 
în timpul dimineții, 
unde întâlnim per-
sonajele în copilărie, 
într-o zi de școală. 
Cititorul este purtat 
prin conștiița fiecărui 
personaj, care susține 
un monolog interior 
care cuprinde sen-
timentele, trăirile și 
impresiile sale. Per-
sonalitățile se con-
turează: locvacitatea 
lui Bernard și obsesia 
lui în ceea ce privește 
limbajul, aspirația lui 
Neville către frumos și 
armonie, nesiguranța 
și ambiția lui Louis; 
senzualitatea lui Jinny, 
sensibilitatea și atașa-
mentul lui Susan față 
de natură și ruperea 
de lume a lui Rhoda.
De altfel, cele șase 
personaje par a se 
completa unele pe 

celelalte, toate părând 
fațete ale aceleiași per-
sonalități. Asemănări 
sunt între Rhoda 
și Virginia Woolf 
privind sinuciderea, 
dar autoarea și-l alege 
ca purtător de cuvânt 
în roman pe Bernard, 
care este obsedat de 
limbaj ca modalitate 
de însușire a realității. 
Problema identității 
este tema majoră a 
romanului, iar la 
Bernard se înfățișează 
cel mai clar această 
luptă a căutării sine-
lui.
Experiența lecturii 
este unică, romanul 
fiind de o muzicalitate 
aparte. Inițial, citind 
rândurile superficial,
deveneam din ce în 
ce mai confuză: șase 
prieteni care merg la 
grădiniță, apoi la

școală, drumurile li se 
despart, dar între ei 
s-au creat legături, așa 
că se mai întâlnesc din 
când în când, mai ales 
în jurul unui al șapte-
lea personaj admirat 
de toți, iar în cele 
din urmă, inevitabil, 
îmbătrânesc și mor. 
Până când mi-am dat 
seama că este o carte 
pe care trebuie să o 
parcurgi cu atenție, 
cu sufletul, străbătând 
substraturile textuale, 
pătrunzând în adânci-
mile sale asemeni 
unui ocean – așa cum 
mişcarea valurilor de-
fineşte temporalitatea 
vieţii și instabilitatea 
identităţii în viziunea 
Virginiei Woolf.

TEODORA IPATE
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Nici un om nu decide în dragoste. Aşa se 
petrece cu toată viaţa; numai 

întâmplarea alege, ea adună şi desparte, mai 
ales în iubire, şi aceasta e tragic, e inuman; 
că întâmplarea decide mai ales în iubire.

Mircea Eliade, Întoarcerea în rai
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ZENOBIA ESTE RELATAREA UNUI AMOR CE TRECE 
GRANIȚELE REALITĂȚII ȘI ALE 

LOGICII PENTRU A REDOBÂNDI CEEA CE 
OAMENII AU PIERDUT ÎN DECURSUL TIMPULUI – 

DRAGOSTEA.

Zenobia
G E L L U  N A U M

C aracterizată 
de autorul 
său drept un

fel de homan (formu-
la ironică, extinsă şi 
asupra prozei, după 
cea de pohem aplicată, 
pe urmele lui Jacques 
Vache, poeziei ame-
nințate de con-
venționalizare), cartea 
lui Gellu Naum este 
un produs tipic supra-
realist, răspunzând, în 
esență, definiției date 
de André 
Breton suprarealității 
ca punct în care susul 
și josul, viața şi moar-
tea, trecutul şi viitorul, 
realul și imaginarul 
încetează să mai fie 
percepute în mod con-
tradictoriu.
Logicii narațiunii real-
iste și celei a compor-

tamentului per-
sonajelor i se 
substituie aici 
ceea ce auto-
rul numeşte o 
logică a stărilor, 
ce face ca 
obositorul ritual 
al evocărilor să 
cadă în desue-
tudine. Nevoia 
delimitării de 
literatură face 
parte din strate-
gia retorică a
protagonistului-nara-
tor, care-şi păstrează 
numele real şi are 
grijă frecvent să-şi 
avertizeze cititorul 
că numai din inerție 
și neatenție cade, din 
când în când, în con-
vențiile prozei, intere-
sul său orientându-se 
de fapt spre o altă 

zonă sau un altceva, - 
punct final și rever-
sibil pe care-l intuieşte 
pretutindeni cu cea 
mai mare precizie si 
rigoare (riguroasa 
zonă liberă de dincolo 
de el), dar pe care nu-l 
poate exprima nicio-
dată cu claritate (nu 
pot să fiu mai clar).
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Capcanele lecturii de 
tip realist, interesată 
de amănuntele 
caracteristice pentru o 
anumită ambianță sau 
psihologie sunt de-
nuntațe astfel mereu 
ca secundare și chiar 
insignifiante, iar ape-
lul adresat cititoru-
lui  de a le recapitula 
pentru a le ține minte 
este mai degrabă iron-
ic. Prin asemenea 
inserții programatice, 

romanul 
devine şi un 
meta-roman, o 
narațiune care 
şi comentează 
poetica, 
conferind, toto-
dată, sugestii de 
receptare.
În ansamblu, 
cartea lui Naum 
este un labirint 
în care trebuie 
să te pierzi. 
Se reliefează 
o combinație 
de pitoresc și 
citadin, de plin 
și de gol, de ne-

gru și de alb, un joc de 
contraste care fas-
cinează, o pătrundere 
în hazardul și bine-
cuvântarea oferită de 
iubire – o mărturisire 
sui generis a unei re-
alități personale care 
vibrează de emoția 
liricului fără a-i 
împărtăși forma; un 
pohem care se dezice 
de realitatea poeziei 
pentru a traduce dra-
gostea în alți termeni.

Romanul  reprezintă 
un mozaic de viziuni 
onirice, de întâm-
plări şi personaje cu 
infrastructura miti-
co-simbolică foarte 
atent calculată (trim-
iteri explicite se fac 
la mitul lui Orfeu, 
fason, ca simbol al 
unor pulsiuni vio-
lente, elementare, face 
aluzie la argonauții 
căutători ai lânei de 
aur, așteptarea finală 
a Zenobiei poate duce 
cu gândul la Penelopa 
homerică).
Figura Zenobiei, 
principiu vital și 
zeesc (cum îi spune 
și numele) complează 
ființa bărbatului cu 
care formează un fel 
de dublu androginie, 
ființa înzestrată cu 
harul clarviziunii, 
devansând gesturile și 
intențiile, înzestrată 
cu o știință totală şi 
liniştită, reprezentând 
mirificul dezlegat.

ANDREEA IRIMIA



Niciodată nu gândesc ceea ce ar trebui 
să gândesc, nu spun ceea ce gândesc şi 
nu scriu ceea ce spun şi tot aşa, până în 

adâncurile beznei.
Franz Kafka, Scrisoare către Max Brod

Niciodată nu gândesc ceea ce ar trebui 
să gândesc, nu spun ceea ce gândesc și 
nu scriu ceea ce spun și tot așa, până în 

adâncurile beznei.
Franz Kafka, Scrisoare câtre Max Brod
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ATLANTIDA

pădure au răscolit 
pământul deja 
devastat al cărui iglu 
de fum și paie tros-
nește sub picioarele 
noastre precum focul 
mocnit din șemineul 
de marmură trosnește 
sub aripioarele fragile 
ale fulgilor de lumină 
fadă în goliciunea 
unei sufragerii în miez 
de noapte. Trunchiuri 
trecute curg în vale 
alergând spre lacul în 
care, topindu-se, își 
vor realiza visul unei 
ultime speranțe, un 
omagiu făgăduit pă-
durii din care au fost 
alungate. O ușoară 
adiere le usucă lem-
nul stacojiu suflând 
în atmosferă licurici 
de jăratec ce se agață 
agale de aglomeratele 
frunze abia ținân-
du-se, la rândul lor, de

puieții ajunși nu-
mai de câteva zile și 
creând în coroane 
infantile mici lentile 
astrale, rame deșarte 
reflectând splendoa-
rea ce se va lăsa aștep-
tată veacuri la rând.
Într-o oază de în-
tuneric, tufișuri de 
zmeură își întind 
crengile țepoase nea-
tinse de văpaia focu-
lui, adăpostindu-ne 
pe patul voalat de 
spini. Turla bisericii 
din deal se pierde 
într-un negru nor de 
fum, între coastele ce 
o înconjurau, urcând 
spre coame circulare 
și sterpe. Stropii mari 
și acizi ai ploii bol-
borosesc la suprafață 
sub forma unui abur 
ce se vrea ceață, dar 
e smuls ierbii tocite, 
ridicându-se la cer. 
dierea maternă a 
vântului se transformă 
într-un vifor călător 
ce, atingând poalele 
dealurilor, lasă un 
trosnet asurzitor

alungând și nori. 
Aerul inert al unei li-
niști epocale apasă pe 
umerii noștri, iar jarul 
ridicat în atmosferă ne 
împiedică vederea.
Pierdute printre 
rădăcini, mari trepte 
de piatră se dezvăluie 
unui tablou ciopârțit 
de privirile noastre 
speriate. O podea nou 
formată ne grăbește 
pașii aruncându-ne 
de pe o treaptă pe 
cealaltă, dezmințind 
existența planului 
înclinat, iar lumi 
ascunse în ochiri 
periferice se deschid 
acaparându-mă într-o 
mișcare statică, acce-
lerând fuga celorlalți 
trei și relaxându-mi 
mușchii încordați ai 
picioarelor prin pași 
ușori asupra unor 
moi, dar stridente 
șuvițe de in belgian. 
Placajul textil în 
succesiuni alternative 
îmi urmează mersul, 
amplificând simțirea, 
astfel că setea uriașă

Î
CAPITOLUL I

ncercările mele 
de a readuce la 
viață bătrâna 
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ce mă cuprinde se 
transformă în deșert, 
însușindu-și, cu 
fastuoase dune aurii, 
umbrele copacilor, iar 
nisipul fin în care mă 
scufund se risipește în 
cioturi mereu 
înălțându-se. Poiana 
iernatică mă îndrumă 
spre un pas, uscăci-
unea nimicnicirii 
îl face pe al doilea, 
ciclicitatea este evi-
dentă și mă lasă 
precum mahmureala 
unei dimineți uitate, 
mut în propria agonie 
și dezolant în 
spirit. Aburul re-
devine ploaie și se 
strecoară prin ceața 
densă și amețitoare 
precum condensul 
geamurilor unei 
mașini din `90, 
acoperind luciditatea 
corneei cu un petic de 
lână neagră.
Trezit de o gălăgie 
îndepărtată, în fața 
ochilor mi se prezintă 
un platou înconjurat 
de ceața unui nor 
venind vertiginos spre 

mine. Mici stropi de 
apă mi se imprimă în 
piele învigorându-mă 
și, împins de curen-
tul de aer, observ 
finalul treptelor pe 
care pornisem, iar 
uitându-mă în jos îmi 
văd prietenii epuizați 
de îngrijorare și nu 
numai; treptele ce abia 
se zăreau deveniseră 
acum mari blocuri de 
piatră pe care urcau 
suindu-se unul în 
spatele celuilalt. De o 
parte si de cealaltă a 
brațelor lor firave pu-
team vedea doi câini 
trăgând acerb de fu-
nii, dovadă că au avut 
un timp îndelungat 
pentru a-și perfecțio-
na tactica escaladării. 
Nedumerit, încep a 
urma poteca ce acum 
părea abia pavată și 
descopăr un mic ham-
bar cu o întinsă masă 
în față unde-i voi 
aștepta pe ceilalți. Pas 
cu pas cu pas cu pas, 
iar hambarul părea 
din ce în ce mai mare, 
dar nicidecum mai

aproape, copacii 
deveneau progresiv 
mai groși, exponențial 
mai înalți și liane 
maronii începeau să 
cadă de pe crengile 
pline de mușchi. Încă 
un pas și alt pas când 
cerul a început a se 
înnegri și coroanele a 
rugini.  Pas, pas, pas 
și ruginiul devenea 
un auriu mai strident 
decât un ton de 5000 
Hz. Un ultim pas a 
cutremurat pământul 
mai ceva decât corpul 
unei chitare acustice 
și ponositul hambar 
se vedea acum, după o 
mare poartă de fontă 
îngreunată cu de-
corațiuni renascen-
tiste, masiv și lucitor; 
argint și struguri ro-
tunzi verzui îi apărau 
colțurile precum lama 
unui cuțit și un roșcat 
cocoș era stăpânul, 
purtând în gheare una 
din treptele de lângă 
care plecasem, cioplită 
și albită de frumusețea 
marmurei ce o încon-
jura. În fața porții, o 
fântână a cărei apă
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apropiat și albastru 
ca marea iaz. Aici am 
decis să mă așez, să 
nu  mai înaintez de 
unul singur căci deși 
soarele era mult sub 
acest loc și luna nu se 
arăta, un simț precis al 
timpului îmi spunea 
că este 2:16 într-o 
dimineață de ianu-
arie. Calmându-mi 
setea pe care încă o 
resimțeam, alături de 
cei 2 câini îl văd pe 
Petru. Era ora 3 și 8, 
însă, pentru amândoi, 
parcă trecuseră ore 
la rând. Găsind niște 
trunchiuri ciopârțite 
de copaci, am con-
struit propria noastră 
casă în fața măreției 
ce aștepta după poar-
tă, însă ora deja era 5 
și 5, iar ianuarie era 
pe terminate.

TUDOR LICA
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when we first found 
out about Atlantis. 
Either from cartoons 
or stories adults read 
to us, Atlantis is 
certainly the land that 
we would all like to 
actually see.
Imagination is one 
way to visit it. But 
after all, in our minds, 
we know that this 
is just another one 
of our impossible to 
achieve dreams. 
However, I believe 
this to be not true. 
Atlantis represents all 
our best wishes for the 
world. It is our bet-
ter future filled with 
smarter people who 
share the same values, 
an educated world, 
where people think 
not only of themselves 
but of the others too, 
of the Earth in itself. 
So why is this so 
impossible to achieve? 
Why do we think of

this world as if it has 
already disappeared? 
It is true that people 
used to be less shallow 
in the far past, such 
as ancient Greece. 
Lots of us compare 
Atlantis to this ex-
ample of civilization. 
However, it is through 
the power of our 
own volition and our 
minds that we can 
fulfill this dream. We 
only have to believe 
that this world can be 
redeemed. We have to 
realise that there are 
a lot more things to 
learn about than just 
what is in front of our 
eyes. We have to see 
that not everything is 
about ourselves. Only 
by caring about others 
and this earth that has 
given us so much can 
we bring that dream 
to life. We have to 
allow ourselves to feel 
profoundly, to think 
more deeply, to see 
beyond the surface. 
This is how we bring

back the ancient 
Greece. This is how 
we restore Atlantis to 
humanity.
This utopic world 
however is real only if 
we want it to truly 
exist. Human kind 
can achieve it. And 
with every step we 
take by raising aware-
ness that our actions 
have consequences, 
we are getting closer 
to this. That being 
said

ATLANTIS, 
HERE WE 

COME!

ALEXIA BOTEZATU

W e all re-
member
the days



Creating is living doubly. The 
groping, anxious quest of a Proust, his 

meticulous collecting of flowers, of 
wallpapers, and of anxieties, signifies 

nothing else.
Albert Camus, The Myth of Sisyphus and Other 

Essays
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E Y E S  W I D E  S H U T

No dream is ever just a dream.

Don’t you want to go where the rainbow ends?
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always stuck in my 
mind, and every time 
I watch it again, I 
remain fascinated. 
In every shot, I find 
something new, it’s 
like an adventure 
that never ends. 
The plot, characters, 
cinematography, 
soundtrack, the use of 
symbols, the emotions 
conveyed, all of these 
make this film a cine-
matic gem, a master-
piece of a century.
Eyes Wide Shut is a 
1999 mystery psycho-
logical drama film 
directed by Stanley 
Kubrick, based on the 
novella Traumnovell 
by Arthur Schnitzler. 
The story, set in the 
foggy and wintery 
New York, follows the 
adventures of Dr. Bill 
Harford, who dives 
into the unknown 
after discovering the 
secret affair of his

wife, Alice. He em-
barks on a night-long 
adventure, finding 
himself in intriguing 
situations, unveiling 
obscure, deep hidden 
symbols that lead him 
to an occult myste-
rious discovery - a 
secret society party.
The film is a medita-
tion on relationships, 
trust, friendship and 
honesty. It depicts real 
events, being a relata-
ble portrayal of love.
Eyes Wide Shut is con-
sidered to be a con-
troversial film to this 
day, not for everyone’s 
liking. You need to see 
it a couple of times 
before understanding 
what the director real-
ly wanted to say, as it 
is filled with symbols, 
hidden meanings, plot 
twists and a profound 
psychological analy-
sis of the characters’ 
minds. I love this film 
for its complexity, 
attention to details, 
the use of color - the 

blue and violet light-
ning, the entire story 
creating a near-perfect 
artwork.
Stanley Kubrick is the 
mastermind behind 
it all, Eyes Wide Shut 
being his last film. 
Oddly enough, the 
director died six days 
after showing his final 
cut to Warner Bros. 
Pictures, his death be-
ing a mystery to this 
day. Controversies 
have arisen, people 
suspecting that some-
one or an influential 
group of people killed 
Kubrick because he 
revealed too much 
about the rituals of 
the secret society.
Kubrick was a vi-
sionary director and 
he is one of the few 
filmmakers who had 
a great impact on 
the way I see certain 
things. He was a very 
intelligent and com-
plex human being. 
Every time I watch his 
films, I remain with

E ver since I 
first saw this 
film, it has
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something that con-
tinuously keeps me 
thinking and ques-
tioning everything 
I’ve seen. He is a leg-
end, still managing to 
pass on his ideas and 
concepts to actual and

Nightingale. While 
they are talking, 
Hungarian guest tries 
to seduce Alice, but 
she doesn’t fall for his 
charms. Bill is urgent-
ly called upstairs by 
Victor, who needs 

story, the moment Bill 
starts to question their 
marriage, and his 
whole existence. He 
wanders the streets, 
entering the apart-
ment of a seducer, 
Domino, eventually

future generations. 
Dr. Bill and Alice 
Harford live in New 
York with their 
daughter, Helena. The 
two attend a party 
hosted by the wealthy 
Victor Ziegler, where 
Bill reunites with an 
old friend, Nick

help with an over-
dosed hooker. The 
next night, Bill and 
Alice get stoned, while 
Mrs Harford describes 
a fantasy she had, the 
intensity and accuracy 
of the details making 
them fight. This is the 
turning point in the

finding the place 
where Nick, his 
friend, a professional 
piano player has a 
concert. Nick gives 
him a hint to where 
his next gig will take 
place, leaving him 
with just a password: 
Fidelio.
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In the middle of the 
night, Bill rushes to 
the costume shop 
named Rainbow - a 
repetitive symbol 
in the film, featured 
in several scenes, 
represented by the 
multicolor Christmas 
lights. The occult 
symbolism of the film 
is profound, going 
very deep, transform-
ing into meanings that 
stir things up - the 
tiger on Domino’s 
bed, the names of the 
characters, the eight 
pointed stars in the

ball scene, the masks, 
drug overdoses, 
mirrors, the cloak 
lined with ermine, the 
behavior of the rich, 
the mansions and 
decors.
Bill pays Milich, the 
owner of the shop 
a generous amount 
of money to rent a 
costume, a cloak and 
a mask. While 
searching in the 
shop, Milich catches 
his daughter, almost 
naked, with two older 
men - other strange 
signs.

Bill’s adventurous 
wonderings lead him 
to the underworld, 
a masked ritual, in 
an opulent mansion. 
The ritual scene was 
probably inspired by 
the peculiar star-filled 
party hosted by the 
Rothschild family. 
One of the masked 
women tries to warn 
him that he is in terri-
ble danger, sacrificing 
herself for his own 
good.
The night ends in an 
unsettling tone, Bill 
being followed the day
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after the incident, and 
receiving warning 
letters. He tells Alice 
everything that hap-
pened, both of them 
arriving to the con-
clusion that all events 
must be forgotten.
The title of the film is 
suggestive , showing

us all that we live in a 
world that is not as it 
seems and that proba-
bly, we don’t know 
anything. We con-
tinue to live with our 
eyes closed, without 
realizing what is 
around us. We don’t 
dive in and search, we

take everything as it 
is.
The music, part of 
it written by Jocelyn 
Pook, adds mystery 
to the overall odd 
atmosphere, the songs 
Migrations, Masked 
Ball, The Dream and 
Naval Officer being
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inspired by mystical 
and spiritual experi-
ences.
Eyes Wide Shut is 
a masterpiece - for 
those who understand 
its meanings - leav-
ing you with strange 
feelings that keep 
coming back, urging 
you to find the hidden 
symbols and the main 
themes of the film, but 
never revealing too 
much, making you 
think about it long

after you’ve seen it.

MARA CRĂCĂLEANU



A book is more than a verbal structure or series 
of verbal structures; it is the dialogue it establishes 
with its reader and the intonation it imposes upon 
his voice and the changing and durable images it 
leaves in his memory. A book is not an isolated 
being: it is a relationship, an axis of innumerable 

relationships.

Jorge Luis Borges
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       Primul eveniment la care am participat în cadrul Festivalului FILIT
2019 a avut loc la Casa de Cultură Mihai Ursachi, o întâlnire a Clubului 
Logos, având ca moderator pe Serinella Zara. Scriitorii invitați, Faruk
Šehić și Kim Leine au răspuns întrebărilor tinerilor din sală și au oferit
amănunte inedite din istoria lor personală, experiența de scriitor, proce-
sul pe care elaborarea unei cărți îl presupune și multe altele.
       Faruk Šehić s-a remarcat prin intermediul poveștilor sale legate de
copilăria în Iugoslavia, studiile medicinei veterinare, efectele destrămării
statului, amplificate de experiența războiului și cum legătura strânsă cu
natura l-a influențat în literatură. Romanul său tradus în română, Cartea 
râului Una, poate fi considerat un atlas al faunei și al plantelor, în care
râul este personaj principal. Acesta ne-a relatat cum, copil fiind, își spăla
mâinile în râul ce trecea prin orașul său, motiv pentru care acum, din
perspectiva scriitorului, acest gest reprezintă un ritual care a consolidat
legătura literară cu apa.
       De asemenea, pentru Faruk Šehić, experiența războiului a fost una
marcantă, o traumă care nu poate fi îndepărtată, nici din punct de 
vedere individual, nici colectiv. Popoarele care au făcut parte din fos-
ta Iugoslavie încă suportă efectele acelui război care îi urmărește ca o 
umbră: demagogia politicienilor, criminalii de război rămași nepedep-
siți... Aceste nelegiuiri trezesc frustrări, iar scriitorul ne-a mărturisit 
cum imortalitatea naturii, în contrast cu aceste catastrofe, i-a schimbat 
perspectiva asupra
vieții.

       Destinul meu este destinul a 10000 de oameni care au fost în
război. Nu pot uita asta. [ ... ] Când ai o traumă, uitarea nu e o soluție.

      Al doilea scriitor invitat în cadrul întâlnirii clubului Logos a fost Kim
Leine, o personalitate, în opinia mea, care a balansat oarecum această
discuție. Între el și Faruk există câteva similitudini, precum studiile în
medicină, copilăria tumultoasă și rolul literaturii și scrisului în viață.
Acesta a discutat despre necesitatea răului în viață, care ne călește și
ne determină să ne purificăm lăuntric. Pentru el, scrisul a avut acest rol
cathartic, prin care a scăpat de conflictele anterioare din viața sa.
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Mi-am exorcizat demonii în prima carte, dar încă îi am în buzunar. 
Înainte ei mă controlau pe mine, acum eu îi controlez. 

      
      În Profeții din Fiordul Veșniciei, Kim Leine și-a dorit să observe în 
amănunt umanitatea în condiții extreme, dat fiind faptul că acțiunea se
petrece în Groenlanda secolului al XVIII-lea, pe care scriitorul a 
caracterizat-o drept întunecată, periculoasă, o Africă a Danemarcei. De 
asemenea, acesta amintește de conceptul de cold eye, adică impasibi-
litatea scriitorului față de ceea ce scrie. Această detașare presupune un 
transfer al emoțiilor, de la scriitor la cititor, el însuși afirmând: cu cât 
scrii mai detașat, cu atât cititorul va fi mai șocat.
      Un reper pe care autorul îl are în viață este Anton Cehov, datorită 
formației medicale comune, iar cartea de căpătâi a lui Kim Leine 
aparține tot unui clasic rus, aceasta fiind Război și pace de Tolstoi.

Viața nu se mișcă în cerc, ci în spirală.

BIANCA BURADA
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      În cadrul Festivalului FILIT am avut posi-
bilitatea să o cunosc pe scriitoarea tomnatică 
a cărei lucrare, Iubirile Croitoresei, a devenit 
best-seller în Spania. Maria Duenas este au-
toarea a cărei titluri au fost traduse în peste 35 
de limbi, cărțile sale îmbrăcând haina istoriei, 
fiind foarte bine documentate și plasate în 
anumite perioade istorice, lucru care face 
lectura mai incitantă și provocatoare. Conținu-
tul firului narativ are însușirea de a-i absoarbe 
pe cititori, fiind în același timp atrași de per-
sonajele profund încărcate de umanitate. Având 
parte de un succes intens și neașteptat în urma 
operei sale de debut, Duenas mărturisește că 
avea nevoie să se desprindă puțin de această 
lucrare, însă subliniază: Chiar după ce pui punct 
unui roman, povestea continuă să trăiască cu 
tine. Cu toate acestea, am rămas surprinsă de 
modestia și cumpătarea scriitoarei, aceasta 
vorbind cu multă afecțiune despre familia sa, 
în special, tatăl care îi reamintea întotdeauna 
că trebuie să rămână lucidă și cu picioarele pe 
pământ.
      Astfel, Maria Duenas este exemplul potrivit 
al scriitorului contemporan care, fiind un nume 
în lumea literară, nu simte nevoia să se 
schimbe, ci, din contra, să evolueze atât din 
punct de vedere profesional, cât și moral.

Impresie despre Maria Duenas

ELENA ABABII
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Când moare un om se pierde o bibliotecă.

          Un alt eveniment la care am participat în cadrul Festivalului 
FILIT a avut loc la Casa FILIT, o întâlnire din seria Scriitori în Centru, 
care a avut ca invitați pe Drago Jančar, Cătălin Pavel și Doina Ruști. 
Discuția a fost moderată de către Bogdan Crețu și s-a axat pe teme 
precum comunismul, tabuurile din literatură, influența traducerilor, 
relația scriitor-public. Deși cei trei scriitori aparțin unor domenii și sfere 
literare diferite, dialogul a fost armonios, observându-se dorința lor de a 
împărtăși idei, reușite sau eșecuri, tabieturi, etc.
         Pentru Doina Ruști, comunismul a reprezentat o perioadă tulbure, 
dominată de oroare și frică. Aceasta ne-a vorbit despre o atitudine agre-
sivă pe care nu o putea controla, revolta și spiritul de frondă împotriva 
acestui sistem abrutizat. Totuși, scriitoarea nu a îndrăznit să scrie, 
deoarece, când ești o ființă angoasată, captivă în propriile frustrări se 
vede tot ceea ce este în interiorul tău, iar agresivitatea din ea îi putea ucide 
ficțiunea. Există, însă, în romanul Fantoma din moară, reminiscențe ale 
femeii determinate să lupte împotriva oricui și a orice pentru a se apăra, 
pentru a demonstra că e puternică și sigură pe sine, în ciuda opresiunii.
         Discutându-se despre statutul scriitorilor din Europa de Est, Doina 
Ruști a accentuat importanța traducerilor și procesul acestora, atât 
inițial, cât și ulterior publicării . Cronicile apărute în diferite țări i-au 
schimbat perspectiva asupra propriilor cărți, romanul cel mai recent al 
său, Homeric (apărut la Editura Polirom) fiind creat ca rezultat al unei 
cronici care i-a băgat gărgăuni în cap.
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Fantasticul mă încarcă, trebuie să mă odihnesc
într-un roman realist.

         Drago Jančar, unul dintre cei mai importanți scriitori sloveni a 
fost prezent în cadrul acestei discuții (având în limba română tradus 
romanul Azi-noapte am văzut-o), s-a dovedit a fi dornic de discuție, 
axându-se pe literatură și transpunerea sentimentelor, suferinței și 
frustrărilor în aceasta, pentru a-i conferi autenticitate și stil : Literatura 
nu trăiește într-un spațiu gol, ci sub anumite circumstanțe geografice, 
politice, etc. 
         Cătălin Pavel s-a prezentat a fi arheolog, iar umorul său nu a putut 
trece neobservat. În viziunea sa, traducerea aduce prospețime și ia 
cubulețele dintr-un mozaic și le rearanjează. Procesul de traducere este 
unul complex, dificil și riguros, cuvintele deținând o putere asociativă 
care e greu de tradus în altă limbă. Astfel, rolul traducătorului nu este 
atât de simplu, pentru a rearanja cubulețele, ai nevoie de talent, 
perseverență și dibăcie. unul complex, dificil și riguros, cuvintele 
deținând o putere asociativă care e greu de tradus în altă limbă.

BIANCA BURADA
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Părul Venerei

Mihail Șîșkin

        Mihail Șîșkin este scriitorul rus, care mi-a atras atenția din întreaga plasă 
de artiști literari Filit, m-a înfășurat în sfoara lui magică de cuvinte și m-a 
închis între paginile romanului său, Părul Venerei. Nu am încercat să rezist 
forței copleșitoare, prin care orice fibră din mine voia să înțeleagă, să exper-
imenteze și să trăiască în cartea lui Șîșkin — ochii mei voiau să analizeze 
fiecare cuvânt, mâna mea voia să simtă atingerea fiecărei pagini, urechile mele 
voiau să fie gâdilate de șoapta minunatei creații, buzele mele voiau să guste 
fiecare amănunt sensibil, prin care scriitorul și-a compus propriul univers.
        Părul Venerei nu este un roman care trebuie înțeles, spune el. Totuși, 
consider că toți cei care au luat cartea în mâini și au parcurs-o în întregime, 
au încercat să înțeleagă complexitatea scrierii lui Șîșkin, și, indiferent dacă 
au reușit sau nu, cu siguranță au rămas adânc atinși de măcar una din ideile 
cutremurătoare, frumos împletite în fraze, pe care creatorul le presară peste 
fiecare pagină.
        Și eu am vrut să decodez semnificațiile romanului, dar, prin această 
nerăbdare de a ști totul, m-aș fi avântat pe un drum cețos, din care nu aș fi ieșit 
cu nimic. În schimb, Părul Venerei este cartea pe care trebuie pur și simplu să 
o savurezi din depărtare, să te apropii doar pentru a întoarce pagina, să o lași 
să se contureze, de una singură, în fața ochilor tăi.
        Cartea începe cu unul dintre multele fire narative — interviurile, tran-
scrise de un interpret din limba rusă, la un birou elvețian pentru azilanți, 
care este copleșit de toate poveștile pe care le aude. Astfel, fiecare fragment de 
interviu este întrerupt de realitatea interpretului, un personaj fără nume, prin 
care aflăm și noi, cititorii, tulburarea care îl bântuie pe acesta. Interviurile nu 
par decât simple frânturi dintr-o conversație, menită să te lase pe gânduri, să 
te dărâme prin intensitatea sa, având la dispoziție o formulare de tip „între-
bare-răspuns” și amintirile azilanților. Fiecare personaj care se află pe partea 
cealaltă a mesei interviurilor, recunoscut, de obicei, drept „răspunsul” „între-
bărilor”, poartă cu sine o poveste, adevărată sau inventată, care impresionează 
prin caracterul său zguduitor — femeile, care țin de mână copii mutilați, tin-
eri, care poartă pe umeri imaginea dureroasă a familiei, executată cu cruzime, 
bătrâni, care au pierdut tot, dar care vor să își recâștige latura umană.
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         Acest interpret, regăsit, în carte, sub titlul de tălmaci, este cel care 
leagă întreaga poveste și atașează piesele de puzzle împreună, formând 
o imagine de tip abstract, care nu ar putea fi interpretată niciodată în 
același fel sau văzută vreodată cu aceeași ochi. Astfel, el se află și în 
spatele scrisorilor, trimise fiului său și adresate lui Nabucodonosaurus, 
stăpânitorul unei magice împărății insulare, care capătă, treptat, caracter 
de autobiografie, tălmaciul asumându-și atât statutul de tată pentru 
Nabucodonosaurus și de succesor al unui Tristan, îndrăgostit de o 
tânără, Isolda, cât și de profesor, care primește toate jurnalele unei 
cântărețe faimoase, Bella Dmitrevna, care va fi protagonista unui alt fir
epic, introdus mai târziu.
        Jurnalele Isabellei o situează pe aceasta în rolul de fetiță inocentă, 
de adolescentă, care vrea să exploreze în iubire și care visează la cari-
era de artistă în sfera muzicii, dar și de adult, de femeie independentă, 
apoi de mamă, tulburată de insecurități și de dezgustul adresat propriei 
persoane. Întrucât însuși Șîșkin spune că Părul Venerei este un roman 
despre iubire, am căutat să descifrez călătoria Isabellei, sub această lupă 
sensibilă și am descoperit că elementul iubirii în viața ei este înconjurat 
de romanțele din perioada tinereții, când iubirea era mai importantă 
decât orice altceva și acest sentiment nou era, pentru ea, ca o flacără 
puternică, de la care nu își mai putea lua privirea. De aceea, în
carte, primele ei relații, primii tineri pe care i-a iubit sunt conturați în 
detaliu, prezentând multe trăsături ale acestora și întâmplări pe care le-a 
incapsulat în inima ei, în timp ce bărbații pe care îi întâlnește la matu-
ritate și soțul acesteia sunt introduși într-o manieră bruscă, împrăștiată, 
aproape nesemnificativă.
        Fără să trădez finalul, Părul Venerei este genul de carte liberă, care 
nu urmează nicio regulă a scrierii, asemănătoare vieții — de multe ori, 
fără fir, adeseori întreruptă de oameni sau de gânduri, cu părți și eveni-
mente din care poți prelua o lecție prețioasă sau poți întoarce pagina 
fără să știi ce ai citit, fără să poți lega două cuvinte între ele, deși limba 
o cunoști în întregime. Pot spune că acest roman nu este pentru oricine. 
Un cititor care așteaptă o poveste concretă, cu fir narativ bine definit și 
personaje simple, care își urmează destinul fără întrebări sau o profun-
zime a sufletului, va lăsa cartea neterminată pe birou sau va
întoarce și ultima pagină, gândindu-se la timpul pierdut. Dar Părul
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Venerei este mai mult decât atât — înainte să pornești în această călăto-
rie, pe drumul pavat cu grijă de Mihail Șîșkin, trebuie să fii pregătit
să dansezi un vals al cuvintelor, al ideilor care nu pornesc din ceea ce
cunoști și înțelegi, ci din ceea ce simți și visezi.

**********
Iubirea e așa de mare, că nu poate exista singură, că e ca o portocală,
deplină, dar e formată din feliuțe distincte. Trebuie să-l iubești și pe
primul, și pe al doilea, și pe al treilea, ca, în total, să iasă chiar acea

iubire mare — pur și simplu, oamenii pe care îi iubești sunt cu mult mai
puțini decât iubirea ta, ea nu încape în ei.

Din moment ce oricum nu
se poate sa fim toți fericiți, trebuie deci să fie fericit cel care poate acum
asta. Trebuie să fii fericit astăzi, acum, cu orice preț. Cineva a spus că

nu poate fi rai dacă există iad. Ca și cum este imposibil să fii în rai,
dacă știi că undeva există suferință. Prostii. Adevărata plăcere a vieții o

poți simți numai dacă ai trecut prin suferință.
Îmi răsfoiesc viața și caut în ea crize de fericire. Și acolo,

chiar când abia încep să mă sufoc de iubire, pot să mă opresc și să
închid cartea.

EMILIA PĂDURARU
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Scrisorar
Mihail Șîșkin

         E ceva bizar cum preferințele literare se pot schimba pe parcursul 
timpului, cum o carte pe care ai lăsat-o din mână înainte de a trece de 
primele 50 de pagini poate ajunge printre cele favorite. Aceasta a fost ex-
periența mea cu Scrisorar pe care nu am putut să o citesc integral acum 
ceva vreme dar pe care acum nu o puteam lăsa din mână.
         Inițial, Scrisorar surprinde povestea celor două personaje princi-
pale Sașa și Volodia, separaţi datorită războiului, a căror iubire utopică 
rămâne încremenită în timp, în scrisorile pe care aceștia le împărtășesc. 
Ceea ce declanșează schimbarea romanului este vestea morții lui 
Volodia, ale cărui scrisori continuă în mod misterios să sosească, astfel, 
scriitura alternează între cadrul războiului, dur, dificil, fără speranță de 
care Volodia nu poate scăpa și noua viață a Sașei care nu își poate aban-
dona trecutul, prezentul fiind mult mai aspru.
         O dată cu moartea persoanei iubite, Sașa încearcă să-și refacă 
viața, drept pentru care pentru o bună perioadă scrisorile sale nu au 
destinatar, ceea ce și reușește până într-un punct. Ajunsă într-o relație 
nefericită, nevoită să își îngrijească pe rând părinții bolnavi aceasta simte 
nevoia să se confeseze marii iubirii apuse, scrisorile devenind astfel un 
mijloc de validare a trăirilor pentru a face faţă problemelor. Dacă Sașa 
arată un oarecare progres, Volodia rămâne blocat în timp, pentru el răz-
boiul nu are sfârșit. Imaginea angelică a persoanei iubite îi oferă 
speranţă, îi ameliorează experiența traumatică a conflictului militar ale 
cărui orori devin tot mai greu de descris, de suportat.
         Astfel se conturează cele două lumi, diferite în temporalitate dar 
marcate de suferință în care totuși iubirea continuă să existe. Sașa și 
Volodia devin o imagine reprezentativă a unei iubiri tragice, pentru 
cei doi nu există un final fericit, ceea ce denotă, parcă, spiritul realist al 
autorului.
         Scrisorar a devenit pentru mine una dintre cărţile favorite din 
bibliotecă, duritatea scrierii fiind poate ceea ce m-a atras cel mai mult. 
Șișkin știe cum să te facă să suferi o dată cu personajele dar, în același 
timp, să nu te gândești la un destin alternativ.

GABRIELA CHIȚAC
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- Cum ați descoperit Jurnalul lui Mihail Sebastian? Dar celelalte cărți ale 
lui Sebastian? Ați citit romanele sau piesele sale de teatru?

- Cunosc toată opera lui Mihail Sebastian, i-am citit toate piesele de tea-
tru și toate romanele. Am descoperit Jurnalul său cu ceva timp în urmă, 
în librăria mea preferată, și îmi amintesc că am început să-l citesc chiar 
în librărie. Jurnalul a fost o adevărată revelație pentru mine; pe plan 
personal, am descoperit nenumărate afinități între Sebastian și mine, 
referitor la locul pe care îl ocupă scrisul în viața lui, și care seamănă 
foarte mult cu locul pe care îl ocupă în viața mea. Am găsit la el aceeași 
insatisfacție cotidiană în ce privește munca, aceeași angoasă de a nu 
reuși să exprimăm tot ceea ce am dori să exprimăm și m-am gândit că e 
un om fragil așa cum sunt și eu în raport cu viața, adică destul de 
melancolic și foarte neliniștit și îngrijorat de dificultatea de a trăi. 
Aceasta în plan personal, dar în ceea ce privește dimensiunea publică 
Jurnalul lui Mihail Sebastian are o forță extraordinară, comparabil cu 
Jurnalul lui Anne Frank, pentru că, de fapt, este singurul document care 
ne permite să ne imaginăm România anilor ’30 prin jurnalul unui 
scriitor evreu. Forța Jurnalului vine și din faptul că Sebastian nu se 
gândea să publice acest text. Prin urmare, e un text de o sinceritate 
absolută, atât în ceea ce privește viața sa intimă, cât și în legătură cu 
nesfârșita suferință de a trăi, de a exista într-o țară care, la urma urmei, 
îl detestă. Cred că am putut scrie „Eugenia” pentru că m-a însoțit mereu 
Jurnalul lui Sebastian.

- Dvs. țineți jurnal?

- Nu, n-am ținut niciodată un jurnal, scriu de la douăzeci de ani și 
m-am gândit că voi publica ceea ce scriu. De aceea, de fapt, am publicat 
și destul de târziu. Am scris foarte mult și nu eram mereu satisfăcut de 
ceea ce scriam. Și cred că mai întâi am așteptat să-mi găsesc vocea 
literară și când am fost satisfăcut de textul care părea să reprezinte 
exact ceea ce voiam să spun, atunci am publicat.
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- Cum a fost receptat romanul dvs. în Franța, de public și de critica 
literară, având în vedere subiectul destul de inedit?

- Am fost foarte surprins de reacția francezilor. Romanul a fost extraor-
dinar de bine primit de critică. De exemplu, ziarul Le Monde, unul 
dintre cele mai mari cotidiene franceze, a consacrat întreaga primă 
pagină din suplimentul literar romanului și, în plus, ceea ce nu fac 
niciodată, cu o bandă chiar pe prima pagină a întregului ziar pentru a-l 
anunța. Cred că am trecut pe la toate radiourile și televiziunile pentru 
a vorbi despre această carte. Impresionantă a fost și reacția publicului; 
am primit foarte multe mesaje și toți francezii care mi-au scris spuneau 
că e impresionant ce s-a întâmplat în România și noi nu cunoșteam 
aceste lucruri. Și după aceea am mai primit câteva mesaje și de la fa-
milii evreiești din Iași ale supraviețuitorilor pogromului, inclusiv de la 
fiica unui bărbat care a supraviețuit „trenului morții” și care l-a filmat 
pe tatăl ei înainte ca acesta să moară, povestind ce s-a petrecut în acel 
vagon de tren, când el avea 13-14 ani. Dar reacția principală a 
francezilor a fost aceea de stupoare, îndeosebi în privința istoriei 
României (de exemplu, majoritatea nu știa că România a fost, la în-
ceputul războiului, aliata lui Hitler). Trebuie spus că francezii au uitat și 
că România a fost aliata Franței în primul război mondial. Sentimentul 
meu și ceea ce mă face trist este că majoritatea francezilor a uitat că au 
fost prieteni apropiați ai României un timp foarte îndelungat.

- Este Eugenia alter ego-ul dvs, personajul prin care ați încercat să 
cercetați și să descoperiți România acelei perioade?

- Cum suntem toți ambivalenți, consider că jumătate sunt Mihail 
Sebastian, jumătate sunt Eugenia în acest roman. Mă interesează foarte 
mult în această carte dialogul dintre Sebastian și Eugenia; într-un fel e 
un dialog pe care-l putem avea cu noi înșine. Pe de o parte, îl aveți pe 
Sebastian care este evreu „de două mii de ani”, ceea ce i-a creat un soi 
de resemnare. Pe fond, se știe condamnat pentru că e evreu. Iar pe de 
altă parte, în fața lui, o avem pe Eugenia, care simbolizează pentru
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mine conștientizarea, momentul conștientizării, și ca toți tinerii re-
cent convertiți la o anumită cauză, ea este foarte curioasă și rezistentă. 
Așa că, atunci când cei doi își vorbesc, ei sunt pe fond de acord, numai 
că unul este resemnat, iar celălalt e revoltat și spune: „Chiar dacă nu 
servește la nimic, măcar înșfacă o mitralieră și du-te și împușcă niște 
soldați germani, ca cel puțin moartea ta să nu fi fost în zadar.” Aș vrea 
să adaug ceva care ne obsedează, ne bântuie pe toți: de ce evreii în toată 
Europa asta ultra-antisemită din anii ’30 au rămas în această stare de 
resemnare? Fie la Berlin, fie la Paris când s-a întâmplat acea împușcare 
în masă de la Velodromul de iarnă, din 1942, fie la Iași, la sfârșitul lui 
iunie 1941, când sunt chemați la chest. Deși sunt mii și mii (la 
Velodromul de la Paris au fost 13.000 de evrei, la fel ca la Iași, din care 
o mare majoritate de bărbați). Și toți oamenii aceștia, dacă ar fi înșfă-
cat măcar un baston, s-ar fi putut lupta. De ce se lasă arestați ca niște 
miei la tăiere? Mi-a trebuit mult timp să găsesc răspunsul, dar am un 
răspuns: pentru că nu au putut crede ce s-ar putea întâmpla. Am măr-
turia copilului unui supraviețuitor, căruia tatăl i-aspus: „S-a anunțat 
să mergem cu toții la chestură, dar e periculos”; dar șase ore mai târziu, 
când apelul a fost reînnoit, a spus: „Vom merge, asta e legea.” I-a spus 
fiului său să stea acasă, dar el s-a dus. Și a fost ucis.

BIANCA BURADA
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         Romanul lui Radu Vancu se află printre puținele opere, pe care nu 
le pot aprecia și prezenta prin cuvinte. Doar senzații – o stare inexplica-
bilă de extaz, dusă până în extremul anxietății, amplificată de dezgust, 
regret și o obsesie pentru un amor anulat de prezent.
         Inițial, opera s-ar încadra în registrul de SF, deoarece acest motiv 
al transparenței este exploatat la propriu, prin intermediul personaju-
lui central, care din cauza unei rearanjări speciale a nanocristalelor de 
guanină, devine transparent, când trăiește un exces de emoții. Lumea lui 
Vancu, concentrată pe infinitul universal camuflat în străzile Sibiului, 
este un martor al unei demențe lăntrice, a unor disoluții ale individua-
lului, trupurile umane devorându-se în căutarea unei speranțe dincolo 
de viață. Diegeza capătă anumite potențe biblice, care provoacă lectorul, 
barurile devin adăpostul expresiei și creațiilor intelectuale, animate de 
băuturi și dragoste. Oamenii sunt consumați de mizeria societății și nev-
oia fatală de a se face auziți, de a trăi prin artă, își construiesc propriile 
lumi imaginare, în care nu trebuie să se ascundă de Securitate.

Toți suntem invizibili – și ne străduim din răsputeri să devenim vizibili 
– și ne scoate din minți că nu reușim asta.

         Doi studenți de facultate se îndrăgostesc și încearcă să se elibereze 
dintr-o închisoare mundană. Unica eliberare din acea lume infectă 
era posibilă doar prin experiența depersonalizării – transparența, de 
pe urma dizolvării corpurilor prin sexualitate, anihilează toate stările, 
funcționând ca o moarte, care te detașează de lume. Durerea Megăi și a 
eroului, tendințele de suicid, suferința și panica permanentă pot fi anu-
late doar prin demonii viciului, iubirea dintre cei doi fiind elementul de 
echilibru și de salvare. Supraviețuiesc prin muzică și lecturi monumen-
tale, cunosc Occidentul prin experiențe autentice, în detrimentul unei 
majorități încă aflate sub căderea forței ceaușiste.
          Transparență solicită alți ochi, un alt suflet, un alt om – unul care 
alege să se risipească în esență, să fugă de umbrele societății și să își 
anuleze propriile limite. Cuvintele lui Vancu taie adânc, simți cum ești 
împins spre suferința personajului, îi trăiești delirul și vrei și tu să fii 
transparent, să scapi de tot și să rămâi cu amorul și arta.

ADELA BIVOL



100  FILIT

(…) paginile astea nu sunt altceva, știam asta de la bun început, decât 
molecule ale corpului ei, rearanjate în așa fel încât, la o anumită trecere 
a luminii prin ele, cristalele de cuvinte să se încălzească, să se înmoaie, 
și să se facă materie organică fluidă și hipnotică – și să devină, literal și 

în toate sensurile, Mega.

Radu Vancu - câștigătorul Premiului Liceenilor 2019



         În ciuda ploii care a năpustit asupra Iașului în cea de a treia zi a festiva-
lului, participanții nu au acceptat pierderea oportunității de a-și întâlni autorii 
contemporani mult îndrăgiți, așa că au luptat contra vremii și au continuat să 
se bucure de evenimentele din cadrul FILIT-ului. La Colegiul Național Mihai 
Eminescu Iași, Simona Popescu și Bogdan Suceavă, scriitorii printre liceeni, au 
întâlnit o mulțime de elevi care s-au arătat dornici de a de a vedea și observa 
oamenii din spatele cărților, nu doar creația acestora. Bucuria de a întâlni autori 
contemporani s-a remarcat în rândul liceenilor, iar discuția a decurs frumos, 
firesc, având în vedere că ambii scriitori sunt și profesori universitari, legătu-
ra cu cei din sală închegându-se prin sensibiliatea și fantezia cu care abordau 
subiectele dezbătute.

Rolul ficțiunii este de a ajusta lumea la visele și așteptările eului.

        Simona Popescu a fost jovială, s-a apropiat cât mai mult de sufletul tinerilor 
și a împărtășit cu cei din sală amintiri din adolescență, cărți și muzicieni 
preferați, gânduri despre Exuvii, una dintre romanele sale de căpătâi. Pentru 
Simona Popescu, raportul realitate-virtualitate și timpul nu dețin limite 
bine definite, ea nu se lasă contrânsă de aceste bariere temporale și spațiale, 
susținând că nu există realitate și virtualitate pentru mine, eu lucrez cu realitatea 
din trecut, prezent și viitor.
        Vizând romanul său Exuvii, scriitorea a menționat că l-a scris din necesita-
tea normalității,a recuperării unui trecut ireversibil, la care doar prin interme-
diul căzutului pe gânduri a putut ajunge.
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         Simona Popescu a susținut că Exuvii reprezintă o carte despre enti-
tate, nu despre identitate, mărturisind că dacă ești îndrăgostit, fericit sau 
nefericit, ești entitate, adică un om liber.

Noi suntem într-o metamorfoză continuă. Animalele își lasă exuviile, 
dar noi nu. Trăim cu exuviile în minte, cu cele din trecut, dar și din vii-

tor. Înmagazinăm aceste lucruri prin principiul matrioshka. 
         În cartea Lucrări în verde sau Pledoria mea, Simona Popescu a 
adăugat un soundtrack, discutând despre importanța muzicii în 
literatură, dar și a literaturii din muzică, menționând persoane din 
această sferă, precum Leopold Mozart, Chopin, Maria Callas, The 
Radiohead, The Doors, The Cure, Oasis. În plus, printre scriitorii pe care 
Simona Popescu i-a recomandat publicului tânăr se află Max Blecher , 
J.D. Salinger, Marcel Proust (în special Timpul regăsit), Ion Budai-
Deleanu care „scoate poezia de sub normă, dar și pe Eminescu, deoarece 
își taie creanga de sub el, se autoironizează.
Dacă ar fi o mașinărie care să înregistreze tot ce gândești, ar fi extraor-

dinar, dar și catastrofal.
         Bogdan Suceavă s-a remarcat printre cititorii tineri cu romanul său 
recent apărut Avalon: secretele emigranţilor fericiţi , ilustrând importanța 
evoluției interioare a unor oameni, talentul și vocea literară, dar și valo-
rificarea potențialului, acesta mărturisind că e important să ai răbdare cu 
tine însuți. Astfel, scriitorul ne-a sfătuit să ne urmăm inima, să ne as-
cultâm instinctul şi să ne atingem idealurile prin pragmatism, să ţinem 
seama de progresul continuu al civilizaţiei, conturându-ne o viziune 
progresivă pentru a ne adapta cu uşurinţă la schimbare.

E important să avem o proiecție a viitorului apropiat.
         Bogdan Suceavă a mai discutat despre cenzura comunistă,viziunea 
asupra satului românesc care se află în continuă schimbare, reliefând 
relație de prietenie dintre cei doi. Ca recomandări literare pentru 
tinerii cititori: Magicianul, de John Fowles și Numele trandafirului, de 
Umberto Eco.
         Astfel, întâlnirile cu liceenii din cadrul FILIT-ului reprezintă o do-
vadă a interesului tinerilor pentru cultură, literatură, bucuria cunoașterii 
autorilor contemporani care consolidează relația cu publicul cititor.

BIANCA BURADA





Adevărul, trebuie s-o spunem, este insuportabil, omul nu e făcut ca 
să-l suporte; de aceea fuge de el ca de ciumă. – Ce este adevărul? 
E ceea ce nu ne ajută să trăim. Este exact contrariul unui sprijin. 
Prin urmare adevărul nu servește la nimic, sau doar ca să ne pună 

într-un echilibru instabil, prielnic tuturor formelor de vertij.

Emil Cioran
Caiete



     Dar oare prin fuga aceasta continuă, căruia 
îi spunem căutare, în scopul găsirii sinelui, nu 
îl anihilăm, de fapt? Prin încercarea aceasta de 
a ne defini pe noi înșine, de a-i da eului nostru 
interior o formă și o definiție fixă, nu, cumva, 
neglijăm esența noastră, ceea ce ar trebui sa 
conteze? Nu tocmai nevoia inexplicabila a pal-
pabilului, specifică umanului, e ceea ce ne în-
frânge, în final?
     Ar trebui, din când în când, să mai uităm de 
iminența adevărului din viața exterioară, din 
viața aparentă; să mai dăm la o parte adevărul 
cinic, care ne tocește ființa. Am putea, uneori, 
să ne închidem ochii și să ne astupăm urechile 
și să ne lăsăm cufundați în fantezie, pentru că, 
după cum bine știm, adevărul poate ucide fante-
zia.  
     Să mai facem asta cât mai putem, înainte ca 
realitatea să ne înghită cu totul.

Alexandra Bulgariu
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