EX LIBRIS
REVISTĂ DE (C)ARTE
OCTOMBRIE 2021
NR16

Dacă natura creează ființe raționale cum
suntem noi înseamnă că universul are un sens
pe care trebuie să-l înțelegem
~ Eric Emmanuel Schimtt ~

Literatură Română
La limită ~ de Diana Farca

Literatură Universală
Copila-Stea ~ de Jerry Spinelli
Copilul de nisip ~ de Tahar Ben Jellom
Doamna Dalloway ~ de Virginia Woolf
Domnul Ibrahim și florile din Coran ~ de Eric Emmanuel Schmitt
Marele Gatsby ~ de F. Scott Fitzgerald
Fata din coșmaruri ~ Kendare Blake
Însemnări din subteran ~ de F. M. Dostoievski
Mândrie și prejudecată ~ de Jane Austen
Jane și casa fermecată din Lantern Hill ~ de Lucy Mand Montgomery
La paradisul femeilor ~ de Emile Zola
La sud de graniță, la vest de soare ~ de Haruki Murakami
Omul de cretă ~ de C. J. Tudor
Pe frontul de vest nimic nou ~ de Erich Maria
Sărutul pictat ~ de Elisabeth Hickey
Inocenții( The innocent ) ~ de Taylor Stevens
Toate acele locuri minunate ~ de Jennifer Niven
Tess D'Urberville ~ de Thomas Hardy

Ars Creatio
Secțiune filme

Brain on fire: Luna mea de nebunie
Ștefan Luchian
Moromeții 2
Interstellar
Șoferul de taxi

Articole
Little boy in the grass

Literatură Română

La limită
de Diana Farca
…Plină de umor negru e viața, cu poante pe care nici cel mai cinic om de pe fața Pământului nu
le înțelege! Rai, Iad, iarnă, vară, rece, cald etc. Cui îi pasă? Unii trăiesc în Iadul lor personal,
chiar aici, pe Pământ. Apoi, singuri, așa cum au venit pe lume, mor. Se duc în Rai, se duc în
Iad? Pfff, se duc în pământ, unde devin îngrășământ natural.
Doar un roman de ficțiune? Mi-am răspuns la această întrebare abia după ce am terminat
de citit ultima pagină; desi plin de ficțiune, scriitura și personajele prezintă părți ale realității cu
care ne confruntăm în prezentul trăit și în viitorul așteptat. Inițial, odată cu privirea titlului, prima
mea impresie a fost că opera este doar o altă poveste de iubire comună, dar, filă cu filă, am realizat
că o persoană sensibilă poate deveni marcată emoțional de înțelesurile proprii ale întregii acțiuni.
Aparent creația dezvoltă fapte neverosimile lumii reale, dar, dincolo de sfera banalității,
La limită surprinde o poveste răvășitoare despre viața lui Albert- personaj misterios ce, la
final, își redescomperă sinele în propriul destin -, povestea prieteniei atipice dintre acesta și
puștiulică configurând reîntoarcerea la iubirea pură, primordială, principala idee fiind că, niciun
suflet, oricât ar fi de zdrobit, nu poate fi irecuperabil.
Această carte înfățișează o provocare spre regăsirea, prin viața naratorului, atât propriile
vicii cât și noile calități ale sinelui, autoarea spunând că romanul surprinde lucrurile fără de care
oamenii nu pot trăi și lucrurile cu care aceștia nu pot trăi.

…Stă în natura umană să gândim prea mult, să acționăm prea puțin și să avem dubii permanent.
Începem să renunțăm la aceste deprinderi nefericite abia în momentul în care încetăm a ne
raporta la părerile celor din jur. Oamenii înpăcați cu ei înșiși nu au nimic de demonstrat celor
din jur, pentru că și-au demonstrat deja lor înșile tot ce era necesar
Toată acțiunea romanului prezintă scene sensibile, care, prin natura lor, îți emană
sentimente contrarii, deoarece, prin diversitatea de mesaje, într-un final opera îți comunică faptul
că totul se rezumă la depășirea propriilor limite, iar, odată cu acceptarea luptei de zi cu zi, reflecți
atât emoții negative cât și pozitive, acest mod de supraviețuire definindu-te ca individ și
perfecționându-te ca fire. Odată cu citirea acestui roman mi-am dat seama că lumea este exact așa
cum o privești, așa cum vrei să o creezi și să o îmbunătățești, o regăsire a eului unde totul se
bazează pe simplitate, pe dorință de exprimare, pe sinceritate absolută.
Diana Farca este o autoare care, prin exteriorizarea sinelui demonstrează gradul înalt al
sensibilității umane de a percepe existența obiectivă, de a o trece prin fluxul conștiinței sale și de
a o modela pentru a oferi colectivului anumite fenomene actuale vieții noastre și de a face
societatea să conștientizeze că adevăratele idealuri sunt cele ce se află în subconștientul nostru și
nu la exterior, creând ceva inovator și considerabil.

Unul dintre mesajele cărții, acela al iubirii perene a lui Albert pentru Lucia, are la bază cea
mai frumoasă declarație de iubire, evidențiindu-se, în acest moment, acuitatea personajele și
autenticitatea cu care au fost create; acest roman nu este unul ușor, odată cu parcurgerea lui simți
că ți se invadează intimitatea, că naratorul încearcă să-ți trezească sentimente foarte subtile, iar
discreția din limbajul personajelor te face să empatizezi, să simți, să te regăsești.
...părea elegantă, dar deloc puritană, adică exact ceea ce căutam eu atunci, pentru o dată,
eventual încă o dată și – puțin probabil – altă dată... Privind acțiunea propriu-zisă, din
perspectiva bătrânului, cartea e rodul memoriei sale ragmentare cuprinzând multă povestire în
ramă, cu o descriere detaliată a perioadei comuniste, iar , urmărind însă evoluția lui Alexandru,
observăm trăsăturile unui bildungsroman, cu trăirile afective și vocaționale specifice vârstei
sale,odată cu trecerea timpului devenind mai intense și mai ușor observabile, precum
incertitudinea aflării adevăratului sine, dorința de a fi el însuși și neputința de a înțelege
aroganța celor din jur.
Această creație prezintă dintr-o altă perspectivă și o călătorie fascinantă în viețile celor puși
față în față cu abandonul, care înlocuiesc suferința cu acceptarea așa cum este definită de către
creator; se nuanțează foarte realist sentimentele personajelor ținând cont ca este e opera de ficțiune,
se observă dualismul naratorului și pasiunea acestuia de a contura cât mai autentic caracterele cărții
,subliniindu-se alegoric atât defecte cât și calități ale ființei umane ,în același timp , obiectivitatea
acțiunii fiind pusă în contrast cu descrierea personajelor.
Deși doar o poveste plină de ficțiune, prin îmbinarea diferitor tipologii umane, totul se
trasformă într-o istorisire mult mai intensă, mai fragilă, mai atractivă, cu fiecare moment.
...pentru că ești o femeie în toată firea, ți se pare acum stupid că ai fost încurajată, când erai
mică, să crezi în prințese și în finaluri fericite, dar crede-mă, nu e nimic mai înțelept decât să
crezi în continuare în basme […] doar așa, ele pot deveni realitate...

GANEA GIANINA-ELENA

Literatură Universală

Copila-Stea
de Jerry Spinelli
Suntem materie de stea, ştii?
Ceea ce pare a fi o fată ridicolă, ciudată şi diferită de restul lumii, este de fapt salvarea. Un
amestec colorat de fericire, bunătate, inocenţă şi profunzime, ce sfidează normalitatea
contemporană şi ce alege să trăiască conform propriilor simţuri şi instincte primare. O tânără care
aparţine naturii, cerului şi pământului, infiltrată în lumea unor liceeni conduşi de regulile societăţii,
reprezentând la bază adevăratul normal şi obişnuit.
În orăşelul Mica din Arizona, Leo îşi trăieşte zilele adolescenţei ca oricare alt tânăr,
diferenţa fiind făcută de apariţia surprinzătoare şi uluitoare a Copilei-Stea, nume pe care singură
şi l-a însuşit. Încă din primele zile, aceasta reuşeşte să se facă observată prin modul extravagant şi
colorat de a se îmbrăca, fiecare zi de la cantină urmată de un cântec de la mulţi ani la ukulele şi
spiritul său, mereu binedispus şi vesel. Percepţiile şi reacţiile asupra misterioasei tinere sunt
imediat împărtăşite de întreg liceul, fiind totodată împărţite, unii alegând să o considere falsă,
actriţă sau neadevărată, considerând modul ei de a fi o strategie pentru a capta atenţia. Leo, însa,
alege să o perceapă diferit, construind în cele din urmă o poveste de dragoste alături de ea.
Astfel, protagonistul este supus unui proces de normalizare, Copila-Stea îndrumându-l spre
meditaţie, natură, echilibru, apărarea asupra forţelor negative, iubirea faţă de sine, animale şi
oameni. (Eu sunt Universul şi Universul este eu. Sunt o piatră, un ghimpe de cactus.; -E foarte
greu să nu faci nimic. Chiar şi acum, când stăm aici, trupurile noastre freamătă, minţile noastre
se frământă.). Cu toate acestea, uluit şi fermecat de această fiinţa conectată cu tot ce înseamnă
viaţă, Leo luptă pentru a nu se lăsa influenţat de parerile celor din jur şi totodată de regulile impuse
de societate, simţindu-se diferit şi anormal în preajma Copilei-Stea, dar realizând scopul acestei
tinere până în final - de a salva omenirea. (Iar uneori apare câte cineva, care e puţin mai primitiv
decât noi ceilalţi, mai aproape de inceputuri, mai plin de materia începuturilor.).
E o adevărată zarvă înăuntrul nostru.
-Ştii, e un loc unde trăim cu toţii, dar nu ne prea gândim la el, de abia dacă ne dăm seama că
există, şi când o facem e doar pentru o clipită.
Oamenii stelelor sunt foarte rari. Dacă mai întâlneşti vreunul, trebuie să te consideri extrem de
norocos.

TĂUŞANU SARA

Copilul de nisip
de Tahar Ben Jelloun

Copilul de nisip este un roman care îţi va schimba perceptia asupra lumii şi îţi va oferi o
nouă viziune asupra islamismului, asupra a tot ceea ce ne înconjoară, făcându-te să te simţi câtuşi
de puţin binecuvântat de soartă.
Romanul, bazat pe fapte reale, prezintă povestea de viaţă a lui Ahmed, cea de-a opta fiică
a unui cuplu islamic fără moştenitori băieţi, fiind crescută ca un băiat, având totodată parte şi de
drepturile unui bărbat, însă niciodată de statutul unei femei în societate. Aceasta este îndepărtată
de propria mamă şi obligată să nu preia nici un obicei sau gest feminin care să îi trădeze identitatea.

Este un adevăr ce nu poate fi rostit, nici măcar sugerat, ci doar trăit în singurătate absolută,
înconjurat de un secret natural, care se menţine fără efort şi care îi este înveliş şi parfum
interior (…) acest adevăr, banal la urma umei, distruge timpul şi chipul, îmi întinde o oglindă în
care nu mă pot privi fără să fiu tulburat de o adâncă tristeţe.

Se poate spune că autorul surprinde două poveşti: una dintre ele o are in prim-plan pe tânăra
fată care este obligată să preia identitatea şi responsabilităţile unui bărbat, dar care visează la o
viaţă normală, iar cealaltă despre menirea lui Ahmed, despre scopul pentru care acceptă acest
sacrificiu, şi anume salvarea familiei.
Totodată, o parte din cele nouăsprezece capitole ale romanului poartă denumirile unor porţi
asociate zilelor săptămânii musulmane, reprezentând evoluţia treptată a protagonistului, trăirile
acestuia fiind consemnate într-un jurnal, care a ajuns în mâinile autorului.
Într-un final, Ahmed va deveni un bărbat fără scrupule, gata să facă orice pentru a deveni
un afacerist de succes, ascunzând chiar şi cea mai mică urmă de sensibilitate.

Ce se va întâmpla cu afacerea familiei? Îşi va recăpăta vreodată statutul de femeie? Îşi va salva
vreodată familia? Recomand cu toată sinceritatea Copilul de nisip, pe mine cel puţin m-a făcut să
reflect mult mai mult asupra mea şi să încerc să mă cunosc mai bine.

MUNTEANU IULIA

Doamna Dalloway
de Virginia Woolf
La ce bun oare să te întorci în trecut? se gândi. De ce să-l facăsă se gândească iarăși la asta?
De ce să-l facă să sufere, când îl chinuise atâta? De ce?
Romanul apărut în 1925 își concentrează desfășurarea în jurul acestui citat. Doamna
Dalloway, protagonista creației cu același nume, este vocea feminină care, într-o singură zi,
analizează, în profunzime, deciziile luate de-a lungul existenței sale. Amintiri, momente, greșeli.
Toate adunate într-un singur loc, încercând să-și facă drum către lumină, spre adevăr. Acțiunea
este împărțită în trei planuri, în fiecare accentul cade pe dorința de a reveni la unele momente
simbolice, astfel, trecutul prinde viață, se colorează și ne arată că oricât de fericiți suntem în
prezent, nevoia de analepsă este mai puternică decât mulțumirea. Pe de o parte, un personaj
simbolic este Peter Walsh, ce tinde la o confirmare din partea protagonistei, cei doi împărtășind
trecutul de iubire. Acesta rămâne blocat în amintirea pierderii Clarissei Dalloway și vrea să-și
păstreze în suflet prezentul. Un alt plan îl surprinde pe Septimus Smith, veteran de război, care,
de-a lungul operei, este descris ca un actant negativist, ca un neant ce atrage frustrările universului.
Cel de-al treilea element în care se împarte opera o prezintă pe Clarissa Dalloway, soția lui Richard
Dalloway, voce predominantă, care pune accentul pe monologul său interior, de altfel, întreaga
construcție epică se concentrează asupra reflecției acțiunilor asupra personajelor.

Aici timpul nu are valențe. O viață de om este descrisă într-o zi.
Oare putem să ne comprimăm experiența în doar câteva ore? Merită oare?
Ce înseamnă timpul? Când ne trezim dimineața vrem să rezolvăm cât
mai multe probleme, să ajungem mai repede acasă- doar pentru a
avea un moment cu noi înșine. De multe ori nu realizăm ce
importante sunt aceste fragmente de timp, le irosim, le anihilăm de
dragul celorlalți, facem lucrurile doar de fațadă și ne refugiem în
scuza cea mai simplă: nu știu. Într-un final ție ce îți rămâne?

...aș vrea să nu mă mai întorc niciodată în camera mea, sub
lumina lămpii; să nu-mi mai termin niciodată cartea; să nu-mi mai
scutur pipa niciodată; să n-o mai sun niciodată pe doamna
Turner să-mi facă ordine în odaie; nu, să pășesc drept înainte
spre această mare făptură care, cu o clătinare a capului, are să
mă înalțe între ramurile ei de ceață și are să mă lase să fiu
măturat în neant, împreună cu tot.
În Londra în care are loc acțiunea, trecerea timpului este
măsurată de bătăile marelui Big Ben. Noi cum o facem? Timpul înseamnă o zi sau o viață?

În momentul în care pentru noi timpul va fi despre iubire, despre bunătate, atunci vom
putea spune că l-am folosit cu un scop.

…așa cum se face, pentru că ce putem ști chiar despre oamenii lângă care trăim zi de zi? întrebă
ea. Nu suntem, în fond, cu toții niște prizonieri? Citise o piesă admirabilă despre un om care
zgâria pe zidurile celulei sale și își dăduse seama că asta e adevărat și despre viață- scrijelim pe
ziduri.

MUNTEANU DARIA-MARIA

Domnul Ibrahim și florile din Coran
de Eric – Emmanuel Schmitt

O poveste despre amărăciune, pierdere, moarte, iubire si toleranță în aceste vremuri neliniștite.
O lecție de bunătate. O carte infinit de sensibilă, frumoasă și consolatoare.
(Lesen!)

Moarte.
Sensibilitate.
Iubire.

O poveste tulburătoare care unește destinul a doi exponenți a două lumi contrar diferite.
Moise (Momo) este un băiețel părăsit de mamă, care nu beneficiază foarte mult de iubirea
tatălui său. Deseori este comparat cu fratele pe care nu-l văzuse niciodată, a cărui identitate era
necunoscută pentru tânăr, creându-se astfel un conflict interior puternic cu un impact semnificativ
asupra lui Momo. Treptat, viața i se schimbă, se maturizează extrem de rapid, fără să cunoască
bucuriile copilăriei.
Băiatul se refugiază în băcănia domnului Ibrahim, un înțelept mereu cu zâmbetul pe buze,
alături de care Moise își petrecea timpul. Faptul că bătrânul dorește să îl adopte îi schimbă total
viața:

E nemaipomenit cum aceleași cuvinte pot stârni
în om sentimente diferite. Când îi ziceam <<tată>>
domnului Ibrahim râdea inima-n mine, o simțeam
cum se umflă de bucurie, viitorul îmi apărea în
culorile cele mai strălucitoare.

Astfel, alături de noul său tată care, după mine, este o călăuză sufletească a băiatului, se
aventurează într-o călătorie spre locul în care domnul Ibrahim s-a născut, și anume Cornul de Aur:
un loc încărcat semnificații, un simbol al purității si al frumuseții interioare.

Eric - Emmanuel Schmitt a devenit unul dintre puținii scriitori a cărui operă m-a
impresionat în adevăratul sens al cuvântului. Literă cu literă, cuvânt cu cuvânt, pătrunzi în lumea
pe care eul a creat-o, într-un univers a cărui emoție te cuprinde până când reușești să trăiești prin
cuvintele naratorului.

În viața mea nu mai văzusem ochi care să râdă ca ai lui, râdea în hohote, cu zgomot de cascadă.
Oprește mașina, Momo. Simți? Miroase a fericire.
,Ceea ce dai îți aparține pe vecie. Ceea ce păstrezi e pierdut pentru totdeauna.

Cartea ilustrează forma pe care viața o poate lua încercând să vedem dincolo de prejudecăți și
surprinde nu doar soarta unui băiat orfan al cărui destin se unește cu cel al domnului Ibrahim, ci și
imaginea de ansamblu pe care cu toții ar trebui să o avem asupra existenței umane și pura simplitate
ce aduce fericirea adevărată.

MUNTEANU IULIA

Marele Gatsby
de F.Scott Fitzgerald

Şi noi înaintând, corăbii împotriva curentului, născându-ne mereu, fără contenire, în trecut.

Amintirile din trecut sunt profund impregnate în noua personalitate a lui James Gatz, acum
Jay Gatsby, ce trăiește într-o lume în care luxul și extravaganța a pus stăpânire integrității sale
morale, în scopul atingerii idealului său. Totul se învârte în jurul banilor, a puterii pe care statul
social ți-l oferă într-o societate superficială, fascinată de imaginea falsă a unei vieți fastuoase, a
unor petreceri în care totul era la superlativ.
A fost unul dintre acele zâmbete rare, cu o calitate de reasigurare eternă, pe care le poți întâlni
de patru sau cinci ori în viață. S-a confruntat - sau părea să înfrunte - întreaga lume eternă
pentru o clipă, apoi s-a concentrat asupra ta cu o prejudecată irezistibilă în favoarea ta. Te-a
înțeles atât cât ai vrut să fii înțeles, a crezut în tine așa cum ai vrea să crezi în tine și te-a
asigurat că avea exact impresia de tine pe care, în cel mai bun caz, ai sperat să o transmiți.

Prin ochii lui Nick Carraway ne este prezentată povestea unei iubiri imposibile din trecut
acum regăsită în împrejurări excentrice. Din tânărul ce nu i-a putut oferi frumoasei Daisy o viață
prosperă, se transformă în Marele Gatsby, un personaj misterios, enigmatic, înconjurat de bârfe si
zvonuri asupra bogăției sale impresionante, ce dorește prin opulență să recâștige atenția fostei
iubiri. Însă aceasta, așteptându-l ani în zadar fără niciun semn, se căsătorește cu un barbat dintr-o
familie bună, ce i-a putut oferi viața mult visată.
Nick, de-abia mutat în New York, se intersectează cu Gatsby, intrând în viața milionarului
fascinat de firea remarcabilă a acesuia, între ei creându-se o prietenie. Spre surprinderea lui Gatsby,
tânărul este verișor cu iubirea lui din tinerețe, Daisy. Astfel, drumul către inima ei devine mai ușor,
reluând legătura din trecut.

Fusese stăpânit de aşteptare atât de mult timp, visase atâta, o dorise cu dinţii strânşi într-un fel
de paroxism, de tensiune de neîndurat, că acum, printr-o reacţie naturală, se dezagrega pe
dinăuntru ca un ceas prea mult întors.

Romanul surpinde idealul Visului American, în care libertatea și realizarea de sine se
transformă în goana după succes, după o viață în care niște foi de hârtie controlează principiile și
valorile, moralitatea și conștiința fiind date uitării.

Oricât de intensă ar fi vibrația sau prospețimea realității, ea nu se poate măsura cu ce este în
stare un om să închidă în adâncul sufletului său.

ANDREI ANDREEA

Fata din cosmaruri
de Kendare Blake

E adevărat ce se spune, că răspunsurile nasc alte și alte întrebări. Întotdeauna e loc de mai mult
de aflat, mai mult de descoperit si de făcut.
Thriller. Fantasy. Horror. Romance.
Nu am crezut vreodată că e posibil sa îmbini atatea stiluri într-un singur roman. Fata din
cosmaruri aduce în prim-plan povestea Annei Korlov, care în urmă cu câteva luni s-a sacrificat
pentru a-I salva viața lui Cas, un tânăr din Thunder Bay, deschizând o ușă către iad chiar în subsolul
din casa ei. Deși spiritul Annei rătăcea printre cei vii, iar Cas este vânător de fantome, cei doi s-au
îndrăgostit unul de celălalt, romanul conturând astfel imposibilitatea iubirii dintre ei.
Deși în urma luptei dintre Anna și Obeahman fantoma ei dispare, Cas trăiete în continuare
cu amintirea ei, și cu regretul că el e cel care ar fi trebuit să moară, nu Anna, chiar dacă asta ar fi
însemnat să fie în continuare un spirit în lumea celor vii. Astfel, protagonistul începe să aibă o
multitudine de vise și viziuni în care Anna este torturată în iad, prietenii amintindu-i că s-a
sacrificat pentru ca el să traiască, nu să umble de colo-colo pe jumatate mort.
Iubirea lui față de Anna îl scoate din propriul confort și îl transforma într-o
persoană gata să accepte moartea și durerea cu cea mai cruntă seninătate pentru a-I salva
viața persoanei iubite. Dragostea lui față de protagonist este mai
mult decât puternică, deoarece, chiar dacă frica îl macină, acesta
face lucruri care nu ar trebui făcute niciodată, fiind gata să renunțe
la tot, chiar și la el însuși. Totodată, opera surprinde și povestea de
dragoste dintre Thomas si Carmel, care au un rol semnificativ în
demersul protagonistului, încercările pe care acesta le
parcurge putând fi asociate cu un drum al inițierii,
legătura dintre Cas si mama, respectiv tatal lui (care a
fost și el la randul lui ucis de Obeahman, si pe care îl
caută), chiar și o reflexie a lui Cas, doar că în versiune
feminină, adica Jestine.
Pădurea blestemată, hambarul, casa familiei
Korlov, hotelul, sunt locuri simbolice pentru roman,
deoarece surprind spiritul de sacrificiu si eroismul de
care cei 3 prieteni dau dovadă unul pentru celălalt în
căutarea Annei, pe care Cas o vede în viziunile și
coșmarurile sale din ce în ce mai des, fiind din ce în ce
mai chinuită.

Dacă ar fi să respire adânc, aș scoate un rotocol de aer înghețat. Sub pernă, pumnalul vibrează
așa de tare, încât pare să cânte.

Tu nu ești aici, încerc să mp conving. Pentru că așa îmi place să cred. Dacă ai fi tu, nu
mi te-ai arăta așa.

-

De unde știi tu asta, Cassio? N-ai fost niciodată mort. Eu am murit de multe ori.
(….)- Mi-e dor de tine, îi soptesc.

Anna clipește. Mă privește din nou și ochii îi sunt acum însângerați. Un freamăt de durere îi
trece peste bărbie pe măsură ce tăieturi fantomatice i se deschid și se închid în piept., iar muguri
roșii grotesti îi răsar și dispar pe brațe.

Oare va reuși Cas să o salveze pe Anna? Îsi va găsi tatăl vreodată? Se va răzbuna pe
Obeahman? Există zeci de întrebări, iar toate răspunsurile se află în Fata din cosmaruri. Ce se va
întâmpla cu pumnalul? Va rămâne pentru totdeauna asupra lui ca un totem?
Romanul a devenit unul dintre preferatele mele, iar cât despre final, eu l-am perceput ca
fiind deschis, așa că astept cu nerăbdare următorul volum.

MUNTEANU IULIA

Însemnări din subterană
de F. M. Dostoievski
Vă e scârbă să ascultaţi gemetele mele ticăloase?
Nare decât să vă fie scârbă; vă trag acuşi o înfloritură şi mai dezgustătoare.
Nici acum nu înţelegeţi, domnilor?
Nu, se pare că, numai după o profundă evoluţie şi conştientizare, omul poate înţelege
toate sinuozităţile acestei voluptăţi!
Micro-romanul scriitorului rus Feodor Dostoievski ilustrează profunzimea existenței
umane, încercând să explice adevărata vocația a omului. Naratorul, care preferă să rămână anonim,
se simte din ce în ce mai dezgustat de lumea exterioară, autoizolându-se și analizându-și propriile
gânduri.
Fiind împărțit în două părți, prima se axează pe trăirile naratorului, având structura unui
jurnal personal, intim, conotând închiderea în sine și reflecțiile lucide asupra realității, conflictul
fiind prezentat indirect, din perspectiva persoanei ce relatează, iar discursul căpătă un registru
afectiv complex, predominând singurătatea-motiv pentru care,după părerea naratorului, nu poate
intercala cu lumea exterioară. Confesiunile sunt adesea înlocuite sau combinate cu gânduri de
factură filosofică. Totodată, partea a doua accentuează relațiile personajului-narator cu persoanele
din jurul său și impactul societății asupra firii introverte a eroului. Astfel, reprezentând o analepsă
cu caracter confesiv, aici se descriu o serie de evenimente despre care se amintește în incipitul
textului.
Cuvântul-cheie regăsit și în titlu, subterană, reprezintă o parte a minții umane în care
fiecare își depozitează cele mai ascunse gânduri, dar și o stare de spirit, ajungând „în subterană”
în momentele în care te simți respins de contingent, atunci când simți că ești o piesă lipsă din
puzzle-ul lumii.
Dostoievski a construit un personaj care înțelege bine psihologia omenească, văzând,
totodată, partea întunecată a minții și a sufletului fiecăruia. Abisurile cunoștinței sunt interpretate
prin intermediul unui erou complex, plin de interdicții și antiteze, care ilustrează condiția persoanei
singure, un personaj aparte din scenariul comun al lumii, care vede dușmani în tot ce e în jurul său.
Totodată, naratorul aduce la cunoștință existența provenită din durere, suferință și umilință,
revoltându-se asupra naturii umane, a rațiunii primitive, fiind un perseverent, astfel încât fericirea
nu se manifestă prin atingerea scopului propus, ci prin drumul săvârșit pentru a ajunge la țintă.
Însă, chiar dacă varianta tradusă în limba română a micro-romanului ilustrează un mozaic
de sentimente profunde, varianta originală (în rusă Записи из подполья) te plasează în rolul
naratorului, față în față cu problemele contingentului, fiind prezentat un registru afectiv mult mai
echivoc.

BOTNARU MADALINA

Mândrie și prejudecată
de Jane Austen

Dostoievski a spus cândva: Dragostea îi face pe oameni să se simtă egali. Această afirmație
duce la întrebarea fundamentală: Ce este dragostea? Să fie un sentiment, o emoție sau o conexiune?
Unii cred că nu putem trăi fără iubire, alții o consideră o slăbiciune, însă, adevăratul răspuns se
află în sufletul fiecăruia dintre noi. Dacă ai suficient curaj pentru a căuta sau pentru a regăsi-o, vei
vedea că și cele mai întunecate inimi ascund o frumoasă poveste de dragoste.
Elizabeth Bennet este protagonista acestei capodopere, un simbol al prejudecății, pe când
Fitzwilliam Darcy întruchipează mândria, cele doua forțe alcătuiesc un copac, care își întinde
crengile spre perfecțiune. Inițial, personajul feminin nu este atras de domnul Darcy, întreaga
poveste fiind relatată din perspectiva domnișoarei Bennet, dar acest lucru se schimbă spre final,
Elizabeth înțelegând faptul că, uneori, aparențele pot fi înșelătoare.
Uităm uneori că suntem oameni, facem greșeli și, cu toate acestea, ne grăbim să îi judecăm pe
ceilalți. Dorim să aducem o schimbare în lume, fără a începe cu noi înșine. Iubirea ne face sensibili,
ne oferă speranță, ne deschide ochii către o lume sinceră și ne lasă amintiri, ce rămân alături de
noi în fiecare moment, iar când avem nevoie de ele, le scoatem din suflet și le împărtășim lumii,
pentru a crea bucurie. Fiecare își scrie propria poveste, apoi alege dacă vrea să o împărtășească.
Nu suntem perfecți. Nici eroii cărților pe care le citim nu sunt. Însă ceea ce deosebește
personajele de oameni este ambiția- de a lupta pentru tine, pentru iubire, așa cum Darcy nu a
renunțat, până când i-a dovedit lui Elizabeth cine este cu adevărat.

Aș putea foarte ușor să iert mândria lui, dacă n-ar fi călcat-o în picioare pe a mea.

A vrea să pari sincer este un lucru destul de obișnuit, îl întâlnești la tot pasul. Dar să fii sincer
fără ostentație, fără vreun anumit scop, să iei partea bună din firea fiecăruia, să o faci și mai
bună și să nu pomenești nimic de părțile proaste- asta numai tu poți s-o faci.

MUNTEANU DARIA-MARIA

Jane şi casa fermecată din Lantern Hill
de Lucy Maud Montgomery

Jane este o tânără fată din Toronto, care locuia pe numărul 60, strada Veseliei, despre care
protagonista afirma că nu îşi merită numele şi că, în ciuda aparenţelor, e cea mai tristă stradă pe
care o văzuse vreodată în cei 11 ani ai săi.
Protagonista romanului locuieşte împreună cu mama la bunica sa, cu gândul că tatăl ei a
decedat cu mult timp în urmă, fără să fi discutat vreodată cu cineva despre asta sau să i se spună
vreodată adevărul. Cu toate astea, cea mai mare durere a ei nu era provocată de părinţii separaţi,
ci de relaţia pe care o avea cu bunica ei, care nu îşi manifesta în nici un fel iubirea faţă de nepoata
sa.
Singurul său refugiu este luna, pe care o priveşte în fiecare noapte din camera ei cu gândul
că într-o zi şi cei din jurul ei îi vor inspira aceeaşi linişte şi pace, şi că într-o zi va putea evada din
toată superficialitatea care o înconjoară.
Viaţa ei se schimbă în bine când se împrieteneşte cu o fetiţă din vecini, de care reuşeşte cu
greu însă să se apropie din pricina bunicii, afirmând mereu că nu are un statut destul de înalt încât
să îi permită să vorbească cu oricine, deoarece în ochii ei, societatea era cea care stabileşte relaţiile
cu cei din jur, în funcţie de rang.
Totodată, Jane nu îşi poate depăşi limitele, îi este frică să îşi urmeze visurile şi să facă ce
o pasionează din cauza egoismului bunicii, care dintotdeauna a fost extrem de strictă cu ea, însă la
care protagonista ţine încă foarte mult: Jane simţise întotdeauna că ceea ce spunea bunica avea
mai multe înţelesuri decât cuvintele ca atare. Tocmai faptul ca o iubea atât de mult o făcea să se
simtă atât de nenorocită încât, în acel moment, era pe cale de a-şi încălca promisiunea de a nu
plânge niciodată pentru a nu o întrista pe mama ei.
Totul ia o întorsătură neaşteptată când bunica primeşte o scrisoare anonimă de la tatăl fetei,
care solicită să îşi ia fiica într-o vacanţă pe insula Prince Edward. Familia, inclusiv Jane, refuză la
început, însă sunt obligaţi să accepte pentru a nu o pierde pe Jane definitiv. Protagonista va fi
ajutată de tatăl ei şi de nişte noi prieteni să se maturizeze şi să depăşească complexele impuse de
egoismul şi tiranitatea bunicii, reuşind să se transforme într-o tânără cu un caracter puternic,
întreprinzător, reuşind să îşi schimbe destinul şi pe cel al familiei, inclusiv al mamei.
Un roman despre lupta cu tine însuţi, despre depăşirea propriei condiţii, despre destin şi
integrarea în societate, Jane şi casa fermecată din Lantern Hill m-a făcut să mă bucur mai mult de
ceea ce am şi să apreciez chiar şi cele mai mărunte şi siomple lucruri din jurul

MUNTEANU IULIA

La paradisul femeilor
de Émile Zola
Feminitate. Grație. Iubire. Încă din incipitului romanului am fost curpinsă de un sentiment
aparte, ce se intensifică cu fiecare cuvânt și cu fiecare pagină citită. La paradisul femeilor, un
roman al idealurilor absolute, al iubirii neașteptate și dorințelor, face parte din seria Les RougonMacquart și ilustrează una din clasicele povești de amor care atrage și acaparează, creând o lume
idilică.
Acțiunea, conturată pe străzile pariziene, o aduce în prim-plan pe Denise Baudu, o tânără
de 20 de ani, ce este nevoită să se mute, alături de cei doi frați ai ei, la unchiul lor. Circumstanțele
și neputința unchiului de a-i oferi un loc de muncă o fac să îl întâlnească pe Octav Mouret, râvnitul
văduv al Parisului, care reușește să fascineze sexul frumos doar prin simpla sa prezență, fiind
totodată unul dintre cei mai mari și mai puternici întreprinzători din cartier.
Singura dorință a lui Mouret era să cucerească femeia. O dorea regină în casa lui, construise
acest templu în cinstea ei, pentru a o avea la dispoziția lui. Aceasta era tactica lui: o amețea cu
atenții galante, pentru a-i specula dorințele și a-i exploata patima.

Deși provin din lumi diferite, între cei doi se înfiripă o idilă cu totul și cu totul aparte, care
trece prin toate etapele iubirii ca într-un joc care, încetul cu încetul, se transformă în ceva extrem
de serios. Totul începe de la o simplă întrebare. Una banală, ar spune el, dar foarte indecentă și
nepotrivită contextului, ar spune ea. Octav îi propune lui Denise, ca și celorlalte angajate, de altfel,
să îi devină amantă, aspect ce nu numai că a idignat-o, dar a făcut-o să conștientizeze subit că
persoana de care începuse să se îndrăgostească în mod firesc, nu este ceea ce considera potrivit de
la ea.

Pentru el, ea juca un rol, cel mai iscusit dintre roluri; căci dacă i s-ar fi dat din prima zi, fără
îndoială că Mouret ar fi uitat-o a doua zi, pe când refuzându-l, îi biciuise dorinţa, aducându-l în
stare de a săvârşi orice nebunie. O rafinată, o vicioasă n-ar fi procedat altfel decât această
nevinovată.

Odată cu progresul magazinului în care cei doi lucrează, am observat atât evoluția poveștii
de iubire dintre cei doi, cât și cea a lor, peronală, devenind în final două persoane mature și
raționale, care pun capăt prejudiciilor dintre ei.
De ce i se refuza cu atâta încăpăţânare? O rugase de nenumărate ori, mărindu-şi ofertele,
făgăduindu-i bani mulţi. Apoi, zicându-şi că poate este ambiţioasă, îi făgăduise că o va numi
premieră de îndată ce va avea un raion vacant. Şi ea refuzase, totuşi, refuza mereu! Era pentru el

o mare nedumerire, o luptă în care dorinţa lui creştea. Cazul îi părea imposibil, copila aceasta va
sfârşi prin a ceda, căci el considerase întotdeauna cuminţenia unei femei ca un lucru relativ.
Finalul romanului este cel mai așteptat, povestea de iubire prinzând contur, aducându-i pe
protagoniști în fața sentimentelor puternice. Octav recunoaște faptul că acesta nu își poate vedea
viitorul fără Denise și o cere în căsătorie. O luptă a patimilor și a orgoliului, care, în final, este
câștigată de iubirea pură.
Zilele i se scurgeau în aceeaşi obsesie dureroasă. Imaginea Denisei se redeştepta odată cu el. O
visase toată noaptea, îl urma în faţa mesei de lucru din biroul lui unde semna poliţe şi mandate,
de la orele nouă până la orele zece. Îşi îndeplinea munca automat, o simţea mereu prezentă,
spunând mereu "nu", cu aerul ei liniştit.

CORNEA ANDRADA

La sud de graniță, la vest de soare
de Haruki Murakami
Romanul La sud de graniță, la vest de soare prezintă viața liniștită a lui Hajime, proprietarul
unui bar din Tokyo, al cărui destin este schimbat de reîintalnirea acestuia cu Shimamoto, una dintre
iubitele sale din trecut. Trecerea ireversibilă a timpului și faptul că viața nu este decât o problemă
de alegere îl obsedează pe erou, acesta fiind mereu în căutarea absolutului.

Pentru mine, granița dintre lumea reală și cea a visurilor nu avea un contur prea exact și ori de
câte ori pasiunea își scotea colții, doar frumusețea nu era suficientă ca să mă pună pe jar.
Nu m-au atras niciodată calitațile exterioare măsurabile, ci ceva mai profund, aș putea spune
chiar absolut.
Protagonistul se căsătorește la vârsta de treizeci de ani cu Yukiko, o fată pe care o întalnește
în mod întamplător, viața demonstrându-i că fiecare alegere pe care o face îi poate schimba total
destinul. (Dacă n-ar fi plouat sau dacă mi-aș fi luat umbrela probabil nu ne-am fi cunoscut. Ori de
câte ori mă gândesc la asta, îmi dau seama cât de limitate ne sunt opțiuile.)
Hajime trăiește ălaturi de Yukiko și cei doi copii pe care aceștia îi au împreună, însă toată
această liniște este bulversată de apariția iubitei eroului din adolescență, ființă care și-a pus
amprenta pe sulfletul său.( Îi mai simt și acum atingerea mâinii. Nu se aseamană cu nici o altă
mână pe care o ținusem, cu nici o atingere pe care o simțisem.) Acesta trece printr-o experiență
ciudată având impresia că o vede pe fată și o urmărește, ghidat de detaliul misterioasei femei în
palton roșu pe care își amintește că îl avea și Shimamoto: defectul de la piciorul stâng.
În cele din urmă, cei doi se întalnesc la barul pe care îl deține Hajime, iar odată cu trecerea
timpului protagonistul realizează cât de mult are nevoie de Shimamoto, golul pe care îl resimțea
fiind acoperit de iubirea pentru ea. Însă ce ar face o ființă pentru propria fericire? Ce ne-am asuma
și cât de mult am lupta pentru a nu mai fi atât de flămânzi și însetați de lucrul de care avem cea
mai mare nevoie?
- E greu de știut ce înseamnă un timp, mai ales pentru cineva care așteaptă.
- Sunt probabil momente când un asemenea cuvânt este necesar, situații în care este singurul
care se potrivește, a spus ea.
- Iar cuvântul probabil are o greutate incalculabila.
A fost aici, dar nu mai e. Nu există cale de mijloc. Cuvântul probabil poate exista doar la sud de
graniță. Probabil nu se poate întâlni și la vest de soare.

UNGUREANU ȘTEFANIA

Omul de cretă
de C.J. Tudor

Cu adevărat hipnotic, Omul de cretă este un roman ca un
coșmar, unul care îți accelerează pulsul și îți îngheață sângele în vine
spune A.J. FINN

O carte-omagiu pentru Stephen King, autorul celebru prin
romanele sale horror ce construiesc, de obicei, povestea unui copil
implicat în evenimente supranaturale și împrejurări neobișnuite.
Romanul autoarei C.J. Tudor amintește de povestea
cutremurătoare a cărții IT, alternând între prezent și trecut și
oferind asemănări între personaje, de la culoarea părului și
comportament, până la legăturile cu ceilalți din grup și evoluția
lor de la copii la adulți.

Cred că era prima dată când am înțeles că lucrurile se pot
schimba într-o
secundă. Tot ce luăm de bun ne poate fi smuls instantaneu. Poate
de aia
am profitat. Ca să mă agăț de ceva. Să fiu în siguranță. Cel puțin
asta mi-am zis.

Monotonia unui mic oraș englez va fi distrusă dupa ce un grup de cinci prieteni Eddie, Gav, Hoppo, Mickey și Nikki- copii de 12 ani, descoperă un cadavru dezmembrat
în 1986 și adulți ce refuză să rostească adevărul în 2016.
Toate acestea încep cu o întâmplare sângeroasă la bâlciul din oraș ce declanșează
tot lanțul de evenimente, marcând astfel, copilăria lui Eddie. Trecutul lor revine într-un
mod misterios și neașteptat ce scoate la iveală secretele și vina pe care o are fiecare.

GACHI IULIA

Pe frontul de vest nimic nou
de Erich Maria

Războiul, o știință a distrugerii, un mijloc nedemn de rezolvare a unor probleme de
viață pentru o națiune umană, o verificare sufletească a tuturor celor implicați, ce simt o teamă
învăluită de curaj, și a cărui final este un ospăț al morții.
Paul Baumer, protagonistul operei Pe frontul de vest nimic nou, un tânăr de 19 ani,
transcende experiențele Primului Război Mondial și își dezvăluie tumultul de sentimente cauzate
de interiorizarea trăirilor de pe front, asumându-și vocea narativă a scriiturii și confesandu-se cu o
sinceritate uimitoare.
Ajuns pe front împreună cu prietenii săi, perspectiva inițială asupra luptei îi este profund
contrazisă, iar entuziasmul de a deveni soldat se disipă, imaginea reală fiind antitetică cu cea care
îi fusese prezentată de profesorul său, domnul Kantorek.
Cu ochii tineri și treji vedeam că noțiunea clasică de patrie a dascălilor noștri se
cristaliza aici, deocamdată, în renunțarea la personalitate, precum n-am fi pretins vreodată nici
slugilor celor mai de rând...Ne-am pomenit brusc îngrozitor de singuri—și singuri trebuia să
învingem aceasta stare de lucruri.
Paul se confruntă cu scene odioase, în care lupta pentru viață primează, soldații fiind situați
mereu sub semnul hazardului și confruntându-se cu accentuate lipsuri, atât materiale, cât și
spirituale. Pierderile camarazilor din timpul atacurilor, discuțiile cutremurătoare cu părinții
acestora, în cadrul cărora ajunge să facă jurăminte pe propria soartă și prelungirea războiului ce îi
menținea în tranșeele morții îi accentuează deznădejdea și ideea că viața sa este distrusă.
Sunt tânăr: am 20 de ani, dar nu cunosc în viață decât deznădejdea, moartea, frica și
îmbinarea celei mai neghioabe superficialități cu un abis de suferințe.
În urma unei răni suferite, protagonistul se reîntoarce acasă unde poarta o discuție
halucinantă cu mama sa bolnavă în care încearcă să-i ascundă realitatea frontului și să o asigure că
intensitatea și cruzimea conflictului nu au aceleași proporții ca zvonurile din ziarurile de război.
Acesta nu se mai poate regasi nici în propria sa cameră, simțindu-se străin în acel spațiu și
vulnerabil atunci când nu mai poartă hainele și arma de pe front: Mai toți am făcut de-astea; dar
acum mi se pare atât de nefiresc, încât nici nu-mi pot închipui cum a fost posibil. De când suntem
aici, tot trecutul nostru e rupt în noi, fără ca vreunul să fi contribuit cu ceva la asta. Căutam uneori
să înțelegem și să găsim o explicație, dar nu reușim niciodată.
Ulterior, acesta este trimis în cantonament unde se confruntă cu o noua traumă, cauzată de
întâlnirea cu prizonierii ruși, cu care încearcă să empatizeze și cu care își împarte ultimele rămășițe
de hrană pe care le poseda.

Efectele războiului sunt devastatoare, iar Paul le simte la intensitate maximă, acesta
observând că nu-și mai poate imagina viața după front, că nu mai primează sentimentele, ci lupta
pentru supraviețuire și că tinerețea lui este anihilată.
Războiul ne-a stricat. Nu mai suntem buni de nimic. Are dreptate. Nu mai suntem tineri,
nu mai vrem să cucerim lumea. Suntem niște fugari. Fugim de noi înșine. De viața noastră...
Suntem izolați de activitate, de năzuințe, de progres. Nu mai credem în ele, credem în război.
Reîntoarcerea pe front este o nouă încercare deoarece își face simțită prezența frica și este
supus mereu unei pierderi a concentrării, iar momentul în care ajunge să omoare cu propriile mâini
un om pentru a putea supraviețui, îl marchează, având probleme de conștiința și simțindu-se tot
mai devastat.
Îndemnat de gândul că trebuie să lupte împotriva unui principiu distructiv, care conduce la
moarte tineri de aceiași vârstă, îmbrăcați în uniformele unor armate trivnice, acesta continuă să
lupte cu îndârjire pe frontul de vest, până la extincție, pe care o primește cu seninătate, ca pe o
împlinire și ca pe o binecuvântare.

POPA MIHAELA-GABRIELA

Sărutul pictat
De Elizabeth Hickey
Configurat cu precădere ca un precursor în spectrul chronosului, al anamnesisului, ca un
liant aplomb al întoarcerii la originile fundamentale umane, romanul scriitoarei Elizabeth Hickey,
construit ca un alegoric muzeu al transfigurării în lumea artei, prezintă într-o manieră semnificativă
povestea tumultoasă de dragoste între pictorul și decoratorul austriac Gustav Klimt, lider al
avangardei vieneze, și Emilie Louise Flöge, muza acestuia pe tot parcursul inițierii artistice.
Astfel, romanul propus spre analiză, publicat recent și în limba română, la Editura Nemira,
reia povestea tulburătoarei iubiri dintre pictorul vienez Gustav Klimt și Emilie Floge, femeia care
a pozat pentru capodopera Sărutul și al cărei nume artistul l-a șoptit cu ultima suflare pe patul de
moarte.
Emile, de numai 12 ani, cunoaște un pictor libertin și controversat, care, angajat de tatăl ei
ca să-i dea lecții de desen, îi prezintă lui Emile subcultura artiștilor desfrânați, a modelelor
depravate și a bogaților decadenți, lume care deopotrivă o înspăimântă și o fascinează pe micuța
protagonistă feminină din cadrul operei propuse spre analiză. Pe măsură ce Emilie crește și devine
o creatoare de modă faimoasă, povestea de dragoste se transformă într-o poveste despre artă, din
care se naște unul dintre cele mai cunoscute și mai îndrăgite tablouri din istorie: Sărutul lui Klimt.

Uneori mă gândesc să distrug picturile. Dacă le dau foc, pânzele vor arde mocnit înainte
să se aprindă cu totul. Vor scoate un miros de păr ars și benzină. Pigmenții vor face ca flacăra
să lumineze în mai multe culori. Scânteile vor zbura de pe tablouri, iar eu va trebui să le
urmăresc pe jos și să le sting. Picturile vor lupta împotriva propriei dispariții, trosnind cu mici
explozii. Îmi voi arde mâinile. Fața lui Adele se va topi ca ceara și va dispărea și ea. Mâinile ei
vor fi ultimul lucru care va pieri, ofilindu-se în norulde fum înțepător.

Reinterpretând temele antice, cărora le impune forța prezentului, Gustav Klimt face un pas
în fața simbolismului și a impresionismului. Alege să dezbrace arta și femeile de tabuuri, cu riscul
bine asumat al unei revoluții. Motivele bizantine, grecești, egiptene în care învăluie moartea, sexul
și viața se contopesc până ce ajung într-o formă fluidă, unică, această contopire decorativă
reprezentând, atunci și acum, marca originalității artistice.

L-am auzit cum a potrivit oglinzile, una sprijinită de peretele din spatele meu și una de
șevalet. Nu puteam să stăm amândoi, fiindcă eu eram mai înaltă. M-a pus să îngenunchez în
profil, apoi mi-a întors capul să-l privesc. Mi-am înclinat bărbia cât am putut și mi-am adus
mâinile spre față. Am închis ochii. Apoi am simțit o mână pe ceafă și una pe bărbie. Un sărut pe
obraz. Am deschis ochii și m-am privit în oglindă. M-am simțit bizar de impersonală, aproape că
nu m-am recunoscut. Era o poziție calculată, o copie a iubirii. Gustav nu s-a gândit deloc la

iubire când a lucrat la pictură. S-a gândit la spațiu și la greutate, la mii de elemente de
compoziție, atât de familiare pentru el, încât acum doar înregistra ce era bine și ce nu.

MIHALACHE CLAUDIA

Inocenții (The innocent)
de Taylor Stevens

She was still haunted by anger, riddled with adrenaline, and death awaited her around
the corner.

Citeam. Am simțit de la început că e ceva special în paginile acestei cărți. Mă cuprindea
un fior rece și, deși îmi era frică, nu voiam să întorc privirea și să mă uit în jur. Continuam să
citesc. Eram deja acolo. Eram martoră la ceva ce nu mai văzusem vreodată. După primele pagini
am intrat în lumea cărții, am pătruns într-un univers în care Vanessa Munroe era eroina. Ea nu știa,
nimeni habar nu avea, dar eu eram acolo. Simțeam tot ce simțea ea. Adrenalină. Frică. Nesiguranță.
Deși îmi era teamă, mă simțeam protejată. Munroe era o femeie puternică, foarte inteligentă, ageră,
care stăpânea aproximativ 20 de limbi străine. Printre multe alte calități pe care le veți descoperi
și voi treptat, așa cum am făcut și eu când am ajuns aici, Vanessa avea un foarte mare avantaj, care
îi va fi de folos în aventura ei: putea trece foarte ușor de la înfățișarea unei fete la cea a unui băiat
în misiunile ei, fapt ce îi oferea multe căi de acces. Cu toate acestea, trecutul emoționant o
afectează, se proiectează în prezent prin intermediul unei boli cu care Vanessa se luptă, boală care
a ucis zeci de oameni în jurul ei. Dar eu o vedeam pe Vanessa: deși era afectată de trecut, nu voia
să se vadă. Își păstra aura enigmatică și aerul misterios care vor rezolva misterul.
Astfel, un vechi prieten îi cere ajutorul. Acceptă și se implică afectiv în misiune nu numai
pentru Logan, ci și pentru ea. Pentru vindecare și pentru salvarea unui suflet inocent.

…but Vanessa didn't want to involve them. She acted on her own, if she wanted to. She
wasn't doing it for Logan. She was doing it for her. And maybe for Hannah.

Trebuia să ies din lumea asta, dar nu puteam. Eram blocată. Nu aveam cale de ieșire.
Singura mea salvare era Vanessa, trebuia să stau lângă ea ca să ajung la final. Doar pe acolo puteam
pleca. Era singura cale către realitate. Pana atunci, trebuia să mă țin după eroină, curiozitatea mă
împingea să fac asta. Și tot ea m-a și adus aici. Oricum, trecând peste asta, am văzut că, deși era
foarte pregătită și avea foarte multă experiență, misiunea aceasta i-a pus bețe-n roate protagonistei.
Totuși, dacă stăm să ne gândim puțin, nu e chiar ușor să găsești un copil dispărut de cinci ani.
Hannah a fost răpită din curtea școlii, iar Munroe și-a dat seama unde e. Și-a dat seama ca ar fi
putut fi în locul din care ea a scăpat acum câțiva ani: o sectă secretă, o lume a Aleșilor.
Supraviețuitorii acestui grup misterios se unesc și încearcă să găsească locul în care se afla acum

secta, dar era foarte greu. Aparent, era într-un loc în care credincioșii erau bine păziți de cei din
Vid, așa cum numeau ei lumea exterioară. Vanessa era singura lor șansă de a o găsi pe Hannah.
Nu mai simțeam asta până atunci: suspans, teamă, adrenalină, mister, curiozitate.... toate te
acaparează într-un stil aparte. Astfel, în timp ce eroina o căuta pe fetiță, coșmarurile (despre care
v-am spus că acționează ca o boală) sunt ca niște obstacole greu de trecut. Una e să dormi cu un
set de cuțite sub pernă, dar alta e să acționezi în funcție de coșmar. Ceea ce făcea în vis făcea, fără
să își dea seama, și în realitate. Dacă visa că se luptă cu cineva și se întâmpla să fie cineva în
camera în care era ea, implicit era rănit, cu cuțitul, lăsându-i răni destul de grave, poate chiar
mortale. Însă, treptat, coșmarurile nu-i mai sunt piedici atât de mari. Se concentra mult prea mult
la misiune. Dacă era importantă pentru Logan, era și pentru ea. Și deși cei din jur voiau să o ajute,
ea își dorea să acționeze singură, nu voia să implice alte persoane, dacă era să fie cineva rănit,
trebuia să fie ea aceea.

Munroe was working alone. She was a shadow, a ghost that was lost in the backround so
that it could be transformed into whatever was needed to complete its mission.

Nu mă miră faptul că Logan a ales-o pe ea; nu mai văzusem vreodată un astfel de caracter:
un uriaș spirit de sacrificiu, curaj, cunoașterea psihologiei umane, agilitate... toate combinate cu
sensibilitate, vulnerabilitate și compasiune. Fiind o supraviețuitoare a sectei, Vanessa Michael
Munroe înțelege mecanismele mentale și religioase ce guvernează misteriosul grup, lucru ce eu nu
am reușit să fac, oricât de atent aș fi privit în jurul meu. Pentru mine, lumea asta era un labirint:
enigme la tot pasul, mister... Dacă până și eu mă bazam pe ea ca să plec de aici, îmi dau seama
câtă încredere aveau cei care i-au cerut ajutorul. De multe ori am crezut că mă apropii de final,
însă de fiecare dată intervenea ceva și răsturna situația. Când am ajuns la reala încheiere, mi-a
părut rău că trebuie să îi părăsesc pe toți. Chiar dacă ei nici nu au știut că sunt acolo, mă atașasem
mult de ei. Era singurul univers în care am reușit să pătrund cu adevărat.
Ceea ce m-a impresionat cel mai mult la această carte este faptul că acțiunea este inspirată
din realitate. Taylor Stevens a fost despărțită de familia ei când avea doar 12 ani și a fost lăsată să
meargă la școală doar până în clasa a șasea. La 20 de ani, autoarea a reușit să părăsească secta și a
început să își construiască o viață nouă, în libertate, unde s-a acomodat destul de greu.
La început, lectura nu e neapărat ușoară, dar atunci când pătrunzi în universul Vanessei nu
vei mai putea lăsa cartea din mână până nu termini de citit.
Mai multe nu îți mai spun, te las pe tine să vezi ce s-a întâmplat cu Hannah. Sau cu
coșmarurile femeii-mercenar. Sau cu Bradford....sunt multe lucruri de descoperit. Sper că te-am
convins. Lectură plăcută!

IULIA MUNTEANU

Toate acele locuri minunate
de Jennifer Niven

O poveste despre noi descoperiri, despre cum dragostea împleteşte sufletele a doi tineri
complet diferiţi dar totuşi atât de asemănători - o fată învaţă să trăiască de la un băiat care vrea să
moară. Când Finch şi Violet se întâlnesc pe marginea clopotniţei de la şcoală, nu este foarte
limpede cine pe cine salvează. Violet Markey trăieşte pentru viitor, numărând zilele rămase până
la absolvire. Finch doreşte libertate şi pace, simţindu-se ca într-o colivie provocată de suferinţa
copleşitoare.

You make me lovely, and it’s so lovely to be lovely to the one I love.…

Finch s-a săturat de viaţă şi ar vrea să schimbe ruta fără final ce e pavată numai cu suferinţă
şi durere. Este cunoscut drept un ciudat,. Treptat, cei doi se îndrăgostesc şi
realizează că singurul remediu pentru această boală incurabilă -tristeţeaeste iubirea. Povestea de dragoste dintre cei doi nu e deloc asemănătoare
cu vreo altă idilă, întrucât Violet şi Finch nu sunt romantici sau
sensibili. Idila lor este conformă cu realitatea, între cei doi se creează o
legătură mai mult decât spirituală.

You are all the colors in one, at full brightness.

Romanul devine astfel o luptă continuă cu propria persoană, dar și o
misiune a celor doi de a-l convinge pe celălalt că viața merită trăită. Pe măsură
ce Violet începe să se vindece sufletește și începe să-și regăsească bucățele
din fata care era odinioară, Finch pare să se scufunde din ce în ce mai tare
într-un ocean de gânduri negre. Într-un final, se salvează reciproc, iar din
acel moment cei doi încep o să definească altfel oamenii, fericirea, iubirea,
prietenia.

She is oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium, and phosphorus. The same elements
that are inside the rest of us, but I can’t help thinking she’s more than that and she’s got other
elements going on that no one’s ever heard of, ones that make her stand apart from everybody
else. I feel this brief panic as I think, What would happen if one of those elements malfunctioned
or just stopped working altogether? I make myself push this aside and concentrate on the feel of
her skin until I no longer see molecules but Violet.

NEGRILĂ MARIA

Tess D'Urberville
Thomas Hardy

Când mi-a fost sugerată această carte credeam că nu o să-mi placă, pentru numărul mare
de pagini pentru prezentarea unei povești de dragoste, dar în momentul în care am început lectura,
am fost prinsă în mrejele acțiunii dinamice prezentate, simțeam ce simte si personajul principal,
eram cu sufletul la gură cu fiecare peripeție a acesteia, pur si simplu nu am putut să o las. Cartea
care credeam că nu îmi va plăcea a devenit preferata mea cu siguranță.
Așadar, opera Tess D'Urberville surprinde într-o manieră captivantă povestea lui Tess
Durbeyfield, o fată de la țară, care află că ar putea fi descendenta vechii familii D’Urberville prezintă relațiile ei cu doi bărbați foarte diferiți și lupta cu moravurile sociale ale lumii rurale
victoriană si cu ipocrizia vremii în care trăiește.
Firul narativ surprinde două povești de iubire antitetice, inițial cea cu Alec D’Urberville,
din punctul meu de vedere l-am văzut ca un reprezentat al lumii superioare, bogate și de aceea
relația dintre cei doi a fost imposibilă si a avut un final tragic, Tess nu a putut să se modeleze în
funcție de așteptările lui Alec. Despărțirea îi produce tinerii un adevărat conflict interior încărcat
de sentimente puternice, totodată am văzut această experiență drept o propulsare spre depășirea
condiției sale inferioare, atât în ochii lumii cât și în inima și mintea sa. Astfel, din dorința de a-și
creea un rost, de a se simți independent, își găsește un loc de muncă în contextul căruia îl întâlnește
pe cel ce avea să-i fie dragostea vieții ei, Angel. Cine ar fi crezut că există dragoste adevărată
printre vaci, păsări și întinse lanuri de cereale? Ei bine, există și este surprinsă atât de bine, povestea
dintre cei doi, dintre doi exponenți ai unor lumi diferite și încercarea acestora de a se adapta unul
după plăcerile altuia, de a se disciplina în cazul Tessei, este una dintre cele mai frumoase.
Puterea lui Angel de a face compromisuri, de a renunța la principiile sale în viață (pentru
că el era un om al principiilor) în favoarea iubirii este impresionantă. Totodată, numele său
înseamnă înger, făcând trimitere la condiția sa inițială stabilită de tatăl său (el trebuia să devină
preot dar a vrut să depășească această stereotipie cum că fii de preot trebuie să devină preoți și
vrea să-și încerce norocul în agricultură), din ceea ce privește relația cu Tess, putem spune că
Angel a fost un adevărat înger pentru că a apărut în viața ei când credea că nimic numai contează,
când se simțea pierdută; acesta i-a dat un rost, iubirea lui i-a vindecat rănile de mult deschise.

Rareori omul pe care îl iubești apare exact la ceasul potrivit pentru iubire. Natura nu le spune
prea des sărmanelor ființe: ,,Uită-te”, într-un moment în care uitatul acesta le poate conduce la
acțiunea fericită, nici nu răspunde: ,,Aici”, unui strigat al făpturi care întreabă, Unde?", până
când jocul acesta de-a v-ați-ascunselea devine plictisitor si omul se satură.

Iată când chipul îți va fi dezvelit, te va ura cel ce mai ieri te a iubit.

Nu,Tess, hai să nu mai discutăm. Lumi diferite, moravuri diferite. Aproape că mă silești să-ți
spun că ești o femeie de la țară, neștiutoare, care n-a cunoscut vreodată proporțiile lucrurilor pe
scara socială. Nu știi ce spui.

Fusese un simplu spectator la sfâșietoarele intervenții ale neprevăzutului în experiența umană,
la jocul hazardului.

BORLEANU BIANCA

ARS CREATIO

SECȚIUNEA DE FILME

Brain on Fire: Luna mea de nebunie

Filmul Brain on este o adaptare după cartea Brain on Fire: My month of Madness, scrisă
de Susannah Cahalan, în urma unei experiențe traumatizante pentru aceasta: a fost diagnosticată
cu o boală autoimună rară.
De ce am ales acest film? Fiind bazat pe o poveste reală, scenariul este unul mai intens,
care m-a făcut să-mi pun următoarele întrebări: Ce aș fi făcut eu într-o asemenea situație? Ce
decizii ar fi trebuit să iau?
Începutul filmului o prezintă pe tânăra jurnalistă Susannah, care are șanșa să scrie pentru
New York Post, acesta fiind visul ei. Ea avea o viață simplă, scria articole mărunte și era
susținută de părinții ei în tot ceea ce face. Toate lucrurile din viața ei erau bune și frumoase, până
intr-o zi, când se trezește cu o problemă de sănătate pe care niciun doctor nu o poate numi cu
certitudine. Inițial, medicii au diagnosticat-o cu probleme psihice, însă părinții ei se îndoiesc de
acest diagnostic și decid să investigheze mai mult
Filmul încearcă să descrie ce se petrece în capul
Susannei, pe măsură ce boala avansează: halucinații,
convulsii, starea permanentă de oboseală, insomnii.
Într-un final, acest mister este dezvăluit de doctorul
Najaar care privește lucrurile din interior, mai intens.
Mesajul pe care mi l-a trimis acest film este
următorul: să punem la îndoială diagnosticile date la
întâmplare când medicii nu găsesc o explicație legată de
simptomele noastre.

You have to look backward to see the future, he often said to his
residents.

RASCENCO ISELIN

Ştefan Luchian
Fiecare om trebuie să aibă un scop spre care să aspire, un vis pentru care este determinat
să lupte până la capăt, o ambiție de a ajunge la situații mai înalte prin mijloace cinstite şi onorabile.
Cine, însă, e lipsit de aceste aspirații, are un spirit inert, înclinat mai degrabă către o viață în care
se simte confortabil mulțumindu-se cu puțin, neavând impulsurile care să îl motiveze şi să-l salveze
dintr-o lume superficială.
Ambiția este aliatul perfect al învingătorului,
expresia încrederii în sine, o pasiune atât de puternică în
sufletul omului încât oricat de sus va ajunge, tot nu va fi
satisfăcut vreodată, ceea ce este dovedit şi în filmul
românesc din anul 1981, regizat de Nicolae Mărgineanu,
Ştefan Luchian, care evocă viața marelui pictor român,
având acelaşi nume.

Filmul evidențiază spiritul liber al lui Ştefan
Luchian, care luptă pentru dorința sa, nefiind de acord cu
mediocritatea oamenilor din acea societate şi cu criteriile
pe care aceştia i le impuneau, având curajul să vorbească pentru drepturile sale, astfel încât ajunge
treptat să câştige respectul celorlalți. Acesta este respins la Salonul oficial de pictură, împreună cu
alți artişti, cu care va organiza mai târziu o expoziție care va provoca scandal, dar în care se vor
face remarcați. Ajunge să picteze pentru primar, dar renunță, întrucât nu agreează ideile de picturi
pe care îl obliga să le facă şi se indragosteşte de fiica acestuia, fiind o dragoste reciprocă. Aceasta,
însă, se căsătoreşte cu alt bărbat, căzând victimă, ca orice altă femeie din acea perioadă, fiind
nevoită să se căsătorească, nu cu cine işi dorea, ci cu cine i se impunea de către părinți.
Semnele bolii nu întârzie să apară, iar protagonistul rămâne paralizat, alături fiindu-i câțiva
prieteni apropiați. Acest fapt tragic nu l-a împidicat, iar pictorul continuă să lupte pentru singurul
lucru important din viața sa, care îi aduce seninătate în suflet, pictura, cu ajutorul penelului legat
de braț. Toată pasiunea pentru natură şi toată dragostea pentru viață şi pentru frumos, l-a îndemnat
spre creearea unor tablouri vibrante, de simplitate şi de finețe, al căror personaj principal era natura
moartă cu flori, realizate într-o lumină, care izbucneşte la fiecare tuşa de culoare, fiind capabil să
descifreze poveştile din spatele acestora.

Natura nu trebuie s-o imiți, nici să o copiezi, trebuie să lucrezi în felul ei… Să ştii să observi şi
să pricepi micile detalii… Să priveşti cu ochiul, dar să lucrezi cu sufletul.

În final, acesta îşi încheie socotelile cu viața, la o varsta fragedă, fiind răpus de boală, dar
continuă să trăiască şi să impresioneze ochii privitorilor prin operele sale.

Multă lume spune că florile lui Luchian sunt altceva decât florile oricărui alt pictor. Acestea au
şi o funcție spirituală.

PURICE BIANCA

Moromeții 2
Un roman social, o frescă a societății din al doilea război mondial, un film în regia lui Stere
Gulea....
-Auzi, mă, da’..faptu’ că citești..Ți-aduce ceva?
-Păi ce să-mi aducă?
-Păi de ce citești?
-Ca să știu.
-Ce să știi?
-Ce nu știu.

Moromeții 2, dramă românească, regizată de Stere Gulea, o adaptare a celui de-al doilea
volum al lui Marin Preda, precum și a altui roman al său, Viața ca o pradă, continuă povestea
familiei lui Ilie Moromete, din satul din Câmpia Dunării avându-l în prim-plan pe mezinul Niculae,
configurat cu precădere ca un personaj excepțional în literatura română postbelică, transfigurant
ca un model al omului superior, aflat în antiteză alegorică cu fresca societății tradițional-românești.
Niculae este conturat pe tot parcursul firului teatral ca fiind o fire retrasă, pierdută adesea
printre cărți, trăind într-un microunivers propiu, singurul liant către mundanitatea contingentului
fiind reprezentat de iubirea pentru Ilinca, în timp ce Catrina reprezintă tipologia femeii tipice
spațiului rural românesc, împovărată cu treburile gospodărești.
Ilie Moromete, figura principală a capodoperei scriitoricești, este interpretat în drama
românească de Horațiu Mălăele, actor ce surprinde cu versatilitate personalitatea lui Ilie
Moromete. În Moromeții 2 vedem un alt fel de Moromete, unul cu mai mult simț al umorului, mai
mediocru, deci mai lumesc. Pare că acest Moromete se distanțează cumva de imaginea țăranului
filozof pe care a dobândit-o de-a lungul timpului personajul lui Marin Preda.
Al doilea film după volumul secundar al scriitorului Preda aduce în prim-plan problematica
noului regim parlamentar, regim dominat de egalitate între săteni, într-o comunitate în care
superioritatea individului era configurată de numărul loturilor de pământ și a vitelor.
Stere Gulea reușește să surprindă cu impecabilitate și atenție la detaliu un adevărat tablou
monocrom, un șablon al ruralismului românesc dominat de personalități configurate cu precădere
ca tipologii umane specifice perioadei citate, personaje simbolice pentru determinarea spațială și
cronologică a spațiului românesc.
Jocul firesc al actorilor, succesiunea micilor episoade, sugestia adevărului istoric, dramele
interioare, toate acestea în imagini excelente, imagini aflate într-o simbolică corelație cu sunetul,
montajul, scenografia, reușesc să-l situeze criptografic pe privitor într-o lume arhaică dominată de
valori și substanțe transpuse scenografic ca simboluri în lupta țăranului cu autoritățile.

-Nu-ți place politica?
-Nu mă interesează.
-De ce ?
-Nu mă interesează.
-Pe tine ce te interesează?
-Să citesc.

MIHALACHE CLAUDIA

Interstellar
Love is the one thing we′re capable of perceiving that transcends dimensions of time
and space. Love isn′t something we invented. It′s observable, powerfull, it has to mean something.

Trăim în interiorul unei bucle unde nimic nu mai este cert, totul este învăluit într-o ceață
din care, pentru a ieși și a vedea lucrurile limpede, trebuie mai întâi, să înțelegem ceea ce se petrece
cu noi înșine, ritmul vieții și importanța anumitor lucruri aparent insignifiante. Captivi în această
buclă, oricare alte încercări de a ne desprinde nu vor lua contur, aducându-ne mereu în punctul
inițial. Cuprinși de deznădejde, ajungem la finalul drumului, al acestui labirint în care, din
depărtare, se va ivi o rază de lumină, de care trebuie să ne prindem, știind că este ultima șansă
pentru a succede și a elimina tensiunea maximă în care ne aflăm.
Furtuni masive de praf distrug planeta, recoltele cedează și, în curând, omenirea va înceta
să existe... Pe fundalul haosului, Cooper, alături de fiica sa, Murph care crede că, în camera ei
există o fantomă care încearcă să comunice cu ea, și de echipa de exploratori spațiali, fiica
doctorului Brand, Romilly, Doyle, reprezintă ultima speranță de salvare a umanității. În aceste
circumstanțe, NASA speră să găsească o nouă planetă locuibilă astfel încât, prin intermediul navei
spațiale pe care au construit-o, Endurance, aceștia călătoresc prin univers, riscându-și viața,
confruntându-se cu diverse obstacole adeseori definitorii, îmbrățisând infinitatea singurătății
pentru ca, în final, să găsească soluția în scopul salvării lumii. Dar, partea cea mai frumoasă a unei
călătorii este însăși călătoria, context în care exploratorii oceanului spațial pătrund în sine, totodată
se minunează de indescriptibila frumusețe a universului și realizează că cel mai de preț lucru este
familia.
Filmul reprezintă o ieșire din contingent, ne proiectează în dimensiunea necunoscutului, a
neantului surprinzând într-un mod aparte, problematica timpului care se comprimă și se dilată
deopotrivă (Every hour that we spend on that planet, will be seven years on Earth), a iubirii- ca
un liant între cele două lumi paralele, între tată și fiică, astfel că, în momente de tensiune maximă,
după ce Cooper a supraviețuit călătoriei controversate, acesta este transportat într-o bibliotecă
interdimensională infinită care îi permite să privească în diferite momente din dormitorul copilăriei
fiicei sale, inclusiv ziua în care a plecat pentru misiunea sa pe Endurance. Legătura dintre cei doi
este foarte puternică întrucât aceștia găsesc un mod instinctiv de a comunica, chiar dacă distanța
dintre ei este infinită. La început, Cooper pare să creadă că a fost adus la ea datorită propriei dorințe
de a o revedea, dar TARS, robotul din echipaj, îl ajută să înțeleagă că ei au construit această
realitate tridimensională pentru Cooper, permițându-i să acceseze toate cele cinci dimensiuni întrun mod pe care îl poate înțelege.

- Who′s ,,they”? And why do ,,they” wanna help us?
-I don′t know but ,,they” have constructed this three-dimensional space inside of their
five-dimensional reality to allow you to understand it.

They didn′t bring us here at all. We brought ourseleves. Cooper realizează că aceste
creaturi care au ajutat umanitatea nu au fost extraterestre deloc.
Odată ce Cooper descoperă că el însuși a fost fantoma din copilăria lui Murph, îi transmite
datele de care are nevoie prin intermediul ceasului pe care i l-a dat înainte să plece, iar aceasta
rezolvă ecuația, asigurând supraviețuirea omenirii. După ce și-a servit scopul, biblioteca începessă
se dărâme. Cooper își pierde conștiința, iar mai târziu se trezește pe un habitat spațial numit Cooper
Station, care orbitează în jurul lui Saturn. Just as they brought him to a library and allowed him to
communicate with his daughter and save the humanity, they also brought him back to safety once
he was finished with his mission. Reîntâlnirea cu Murph, care este pe punctul de a muri, este
foarte tulburătoare, însă aceasta îl îndeamnă pe tatăl ei să plece în căutarea lui Brand, afirmând că,
niciun părinte nu ar trebui să îșî vadă propriul copil murind.

Interstellar a devenit unul dintre filmele mele preferate datorită complexității și
poveștii bine înlănțuite, cu toate că este un film greu de urmărit, precum o carte grea de citit, însă
ca să pot simți și înțelege ceea ce vrea să transmită a trebuit să mă deconectez de la lumea
exterioară și să pătrund într-un alt univers în care necunoscutul mă îngrozește, această dimensiune
în care am pășit trezindu-mi o mulțime de stări, de la neliniște, tensiune, tristețe până la bucurie,
pentru ca, în final, totul să se echilibreze și să ia un alt curs.

LEFTER MIHAELA

Șoferul de taxi
Singurul lucru de care avea nevoie viața mea era simțul unei direcții în care să o pot lua.
Nu cred că un om ar trebui să iși devote viața constatărilor obsesive. Cred că un om ar trebui să
devină o persoană ca toți ceilalți

Acest film ne situează într-o perspectivă de coșmar, o hipnoză constantă, de o singurătate
asemănătoare celei din opera lui Dostoevski, Însemnări din subteran, așa cum mărturisește
regizorul Martin Scorsese. Un studiu al masculinității și existențialilsmului ne pune în pielea lui
Travis Bickle, jucat de Robert de Niro, un veteran de război ce are de a face cu problematica
imposibilității situării în societate. Măcinat de mizeria vieții de oraș din New York-ul anilor '70,
acest personaj bulversat, incapabil de a realiza sursa problemelor sale, caută drepatatea
proiectându-și trăirile prin intermediul unor episoade de violență excesivă.
Disperat, acesta caută un scop, o modalitate de salvare proprie cât și de salvare a altora.
Caracterizat cu acuratețe ca fiind o contradicție umblătoare, personajul idenitificat de critici ca un
exemplu al condiției descoperite de Freud, complexul femeii zeiță-ultimă speță, caută însemnătatea
în portrete feminine complet opuse. Primul este reprezentat de arhetipul purității, considerată de
Travis ca fiind de neatins, Betsy. O simplă lucrătoare de campanie electorală se află în poziția de
înger salvator, protagonsitul întorcandu-se împotriva sa ca reacție a incapabilității de a forma o
legatură intimă, încercand să asasineze candidatul pentru care aceasta lucrează. În același timp,
spre finalul filmului, acesta adoptă imaginea de vigilante, aducător al dreptății, prin încercarea de
a o salva pe Iris, o prostituată de doar 12 ani. Misiunea sa aproape sinucigașă duce la întoarcerea
la părinți a fetei, însă nu schimbă nimic din imaginea de ansamblu.
Filmul se termină într-o manieră bizară, reunirea lui Travis cu Betsy, o reconfigurare a
tabloului din început, sugestia de reîncepere a poveștii, un ciclu al nebuniei sale.
Așadar, prin intermediul acestui film, Martin Scorsese realizează ce este considerat ca fiind
cel mai bun studiu de caracter la persoana I din istoria cinematografiei, permițându-ne să
pătrundem în lumea unui antierou perfect, al cărui caracter ajunge să reprezinte lipsa de moralitate,
el îndepărtându-se de principii prin comportamentul sau ghidat de ego și încăpățânare. Deși apărut
în anul 1976 și asemănându-se stilului noir, Șoferul de taxi rămâne un film actual ce merită văzut
atâta timp cât sunteți dispuși să vă puneți în pielea protagonistului și să vă puneți întrebări dintr-o
perspctivă aparte.

LUPU DAVID

ARTICOLE

Little boy in the grass
I will tell you the story about the little boy I found in the grass.
The little boy in the grass is just a boy. He is not a man. He’s a boy. In my visions, he’s the
most precious boy that maybe I will ever know. I don’t really know him, but he’s the one that I
feel close when I think about the little boy inside me. I’m just a kid trapped in an adult’s body. He
didn’t ask to grow up, but he does grow up. He’s afraid, just like me. He’s little: the little boy in
the grass. How wonderful sounds: the little boy in the grass. As you see, he’s little. Poor little
child.. He’s just a child..
He belongs to the nature. I can feel the bark of the tree that I just touched. Does he do the
same? He does. He runs on the grass field. The field. There is just one field. It’s his grass field. I
still can feel the bark. It’s not soft. It’s gonna hurt me when I’m gonna grow. The connection
between human and nature is kinda lost. I don’t wanna lost it..
The little boy in the grass feels it on his feet. And he runs. He runs because that’s what
little kids do: they run. They’re happy. Let them be happy. Let them run. Let the children run. Let
their hearts beat as the rain on your skin.
But.. He runs because maybe he’s afraid, as I am. Maybe he’s too hard on himself. Maybe
this is what too hard on himself. Maybe that’s what he’s running. Maybe he thinks that’s never
gonna be the same. Or he thinks that he’d be lost. Or free. Both can be scarry feelings. Or he runs
because he is tired. A tired soul.
He’s innocent. It’s not his fault because he lives in such a cruel word. The little boy in the
grass is brave enough to run. He runs, and runs, and runs.. because he’s tired.
Our little boy in the grass inspires others to run with him, far away from the pain. And they
run because the world is way too cold and bright for their eyes. Still today we hear them. I am the
little boy in the grass. I am the one who wants to run. The little boy in the grass taught me to run
not because of the suffer, but because he remembered me to live. He gives me the strenght to move
on and build the life where I want to live. He gives me the will to design my own world, where we
all run and laugh. He makes me feel like my innocence is still there. HE makes me feel alive. And
complete.
The little boy in the grass runs besides all of us.
When will my healing come?
When will my healing come?
Alone, sinking like a stone
When will my healing come?
Alone…Aurora – Little boy in the grass

This is how I see him. Aurora’s song inspired me even in the darkest moment of my life.
Little boy in the grass is about the 2011 Norway attacks (Oslo bombing and Utøya
massacre). Little boy represents the innocence, lost in the attacks. Most of the victims of the attacks
was very young, in the Utoya massacre the average age of the victims was 20. The people of
Norway have recovered from the attacks, and are able to move on.We are over not because we
forget you, but because we remembered to live.
Today is the day. 22nd of July. It’s been 4 years since you left us. Since all of you left us. how
time flies, we even find ourselves forgetting for a moment, nearly moving on.. Not because we
forget you, but because we remember to live. But know that I will always remember you, and
everyone that went down with you. I will think of love, and send love to those who needs it this
today. I hope no one is crying alone. Rest in peace my friend. You are free now. – AURORA
One day, we all will realise how lucky are we. At the same time, feel your sufferint, feel
your demons. And then run. Not from them. Run for you fucking life, because then you will find
happiness and joy in every little thing. It’s devastating.. that people died just to realize that we can
find us.
I am grateful for this song. It made me happy without knowing the story behind. It allowed
me to be sad and joyful in the same time. I’m grateful.

Sources: Genius.com, Fandom.com
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