
Fabule moderne

de Tatiana Țîbuleac 

(libris editorial, brașov, 2016)

Nu îmi plac volumele pentru femei (în general scrise tot
de femei) pentru că, după mine, literatura nu are gen, așa
că, mărturisesc, nu am primit cartea Tatianei Țîbuleac cu
prea multă încredere. Nu mai țin minte ce a făcut să îmi pară
astfel, dar cert este că mă așteptam să mă plictisească groaz-
nic și îmi prevesteam un timp de lectură încărcat de siropuri
și de banalități emfatice. Dacă la început, fără prea multă
tragere de inimă, oarecum surprins, mi-a părut ca un lichior
fin sau ca un vin spumos dulce, ușor-ușor m-a dus cu gân-
dul la coniac și la faptul că e un text foarte bun de pus la
cafea. Așa că mi-am zis că nu trebuie grăbit, că nu vreau să
scap repede de el, că trebuie să-l porționez și să-l servesc
așezat și calm, îndelung, ca pe o marghilomană. Așa am și
făcut, și o săptămână, zi de zi, am resimțit, scăpat de orice
îndoială, plăcerea acestei cărți subțiri (104 pagini). 

Volumul semnat de Tatiana Țîbuleac cuprinde 48 de
texte care respectă definirea speciei epice pe care o numim
povestire: sunt de dimensiuni relativ reduse, narațiunea se
centrează pe întâmplări relatate din perspectiva unui par-
ticipant și au o pronunțată notă de oralitate. Ele mai au,
însă, ceva: au tâlc sau morală, fie că asta decurge limpede
din text sau/și ca o concluzie a autoarei, fie că ea este cea care
dă tâlcul, adică propune, impune, indică o anume interpre-
tare (cum e, de exemplu, povestirea Paraziții, pag. 101-102).
Așa că Tatiana Țîbuleac este inspirată când dă acestei co-
lecții titlul Fabule moderne: o dată pentru că acest cuvânt,
fabulă, provine din lat. „fibula”, cu sensul de povestire, și,
apoi, pentru că nerespectând trăsăturile fabulei clasice,
aceasta nu poate fi decât modernă. În acest sens, Țîbuleac
nici nu pune întâmplările pe seama animalelor, a păsărilor,
a plantelor sau a unor obiecte personificate, nici nu își ex-
primă sentimentele și atitudinea indirect, nici nu introduce
un caracter satiric și nici nu dă narațiunilor ei o structură
dualistă (care subliniază o opoziție între două personaje în
care unul se situează pe o poziție superioară și celălalt pe
una inferioară). Dimpotrivă, în aceste povestiri rotunde,
filigranate, autoarea manifestă față de personajele sale em-
patie și admirație, iar tonul este existențialist, lucid, ca acea
suferință mântuită în surâs. Toate lucrurile, temele despre
care scrie sunt vădit roade ale experienței, sunt manifestări

a posteriori ale înțelepciunii. E uimitoare nu doar adân-
cimea acestor scurte povestiri, felul așezat, aparent simplu,
al ideilor, nu doar fluiditatea, firescul și eleganța lor (doar
în acest sens scrisul este, aici, feminin), dar lasă pe gânduri
și dă gust special această rafinată înțelegere a condiției
umane, acest stil de Ianus bifrons, acest amestec de tragism
și speranță, de ieri și azi, de înainte și-napoi, această plină
emotivitate de Șeherezadă uimită și chinuită de insuporta-
bila frumusețe a vieții. Aceasta nu este doar tristețea expa-
triaților (multe personaje ale Tatianei Țîbuleac aparțin
acestei categorii, deși în cazul moldovenilor de dincolo acest
sentiment este dublu: a fi în afara țării natale, dar și în afara
patriei de drept, România), ci este, mai ales, acel exil din
promisiunea fericirii. 

În aceste fabule, Tatiana Țîbuleac reușește nu doar inspi-
rate jocuri de cuvinte, ci lirismul ei atinge deseori poeticul:
astfel la pag. 13 ne povestește despre „o bătrână sârboaică
ruptă dintr-un vis folcloric dement”, la pag. 25 aflăm că
„Olesea s-a măritat durut”, că există „trupuri mustoase”
(pag. 37) și că Lenuța „e frumoasă ca o livadă toamna. Are
gust de mere coapte și păr viu, ca un drum fără sfârșit”
(pag. 41). Apoi ea izbutește să tragă concluzii percutante
și fericite despre diversitate („te pune la loc și, dacă ești prost,
te învață minte”, pag. 29), despre suflet (el este „singurul care
nu se învinețește niciodată”, pag. 86), despre faptele mărunte
ale vieții („orice destin este o adunătură. De firimituri.”,
pag. 56), despre toate câte sunt și se trăiesc. Mi-au rămas,
ca exemplu de izbutire, deși cartea nu are scăderi, mai ales
povestirile Bucăți (poate fi o inedită trimitere la cele două
minuni ale Mântuitorului cu înmulțirea pâinilor și a
peștilor), Sărăcie (o posibilă interpretare a maximei „Sunt
prea sărac ca să mă îmbrac ieftin”), Răzbunarea (un text
despre mariaj) și Soacre. 

Da, Tatiana Țibuleac, această femeie-soție-mamă din
Republica Moldova (rezidentă de câțiva ani la Paris), după
ce și-a strâns experiența ca jurnalist (în presa scrisă și în
televiziune, a lucrat opt ani numai la Pro TV Chișinău) și
și-a făcut mâna ca blogăriță, ne oferă la 38 de ani o primă
carte intensă și bine scrisă, un debut fericit! O aștept cu
un roman sau cu un volum de poeme pentru că are sevă
și sofie și pentru că scrisul este ca o toamnă bună. Vă invit
să intrați pe blogul ei sau să îi citiți rubrica „Creta din
buzunar” din Literatura de azi, revistă online aflată sub
egida Uniunii Scriitorilor din România (o parte din textele
cărții sunt prezente și aici). Vă garantez că vă va surprinde! 
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Judith

de Ion Topolog 

(editura Pastel, brașov, 2015)

Deși este o carte publicată în 2015, am ales să scriu des-
pre volumul lui Ion Topolog ca să epuizez un diptic. Să
explic: anul acesta, în vară, Filiala Braşov a Uniunii Scrii-
torilor din România a acordat Premiul Cartea anului pen-
tru două cărți, pentru „Secretul crucii” de Doru Munteanu
și ex aequo pentru această Judith de Ion Topolog. Dat fiind
faptul că despre prima am scris deja, se cădea să fac acest
lucru și cu cea de-a doua, cu atât mai mult cu cât Ion Topolog
este un veteran important al vieții culturale brașovene.

Subiectul cărții e destul de simplu: americanul Steve
Rahmanin, un tânăr jurnalist la „San Francisco Post”, cu
studii la Stanford și încă pregătindu-se în drept diplo-
matic, aterizează, în august 2014, în Tel Aviv și se cazează
la hotelul „Herods”. Este venit din Paris pentru o iubită,
colegă de redacție, cu care în urmă cu doi ani a trăit trei
zile de dragoste copleșitoare în orașul de pe malurile Senei.
A aflat că a fost răpită în Damasc și apoi eliberată de un
comando al Mossadului. Acest lucru a declanșat în el do-
rința de a o regăsi și de a fi cu ea. În Tel Aviv află că nu se
pot vedea decât peste trei zile (ea se află într-un fel de caran-
tină) și că, pentru a umple așteptarea, ea îi cere să viziteze
patru locuri: Masada, Sinai, Capernaum și Ierusalim cu
Memorialul Holocaustului Yad Vashem. Aceasta este in-
triga cărții: de aici intră în scenă, de fapt, personajul prin-
cipal, Israelul. El nu este fondul poveștii de iubire, ci aceasta,
rămasă doar un crochiu, este un pretext pentru întâlnirea
cu acest tărâm, pentru desfășurarea unor impresii de călă-
torie, a unor analize și judecăți despre o țară altfel. 

Steve Rahmanin, cu însoțirea și sub ghidajul profesoru-
lui pensionar Haim Eshel, atinge toate punctele indicate
și altele în plus (Ghetsimani, Tabor, Iordan, Muntele Măs-
linilor etc.), i se relevă o țară surprinzătoare, greu de înțeles,
în care viața și moartea se succed cu repeziciune, în care rea-
litatea e dură și poporul e mereu chemat la jertfe. Acest Israel,
unde „existența e smulsă din piatră și nisip”(pag. 19), deși
poate servi ca un model de prosperitate, trăiește în prudență
și teamă, în permanentă supraveghere, la marginea ocean-
ului arabic. Este de apreciat faptul că opiniile nu sunt dilu-
ate, Israelul nu este idealizat, nu este disculpat, ci analizele
sunt lucide, echilibrate, percutante, în contextul mai larg
al politicii mondiale și al stringențelor actuale (insondabila
situație a Orientului Mijlociu, ofensiva islamului, ISIS,
terorism, regruparea Rusiei, Siria etc.). Tot acest discurs
este inspirat întrerupt de pașii pelerinului. Cele mai bune
bucăți din carte sunt aceste relatări pe urmele lui Iisus,
aceste rememorări ale evangheliei (paginile 36, 43, 70-73).

La finalul celor trei zile, cu ajutorul ghidului, Steve pare
să fi fost inițiat, pare să fi învățat: „Masada e lecția noastră,
că mai presus de orice este libertatea”, Capernaum-ul dă

„cealaltă componentă a sufletului nostru: credința. Și
Holocaustul, suferința.” (pag. 30). Abia acum este pregătit
să o întâlnească pe Judith, care a ales această identitate.
Abia acum poate să o înțeleagă. Aici se face legătura dintre
numele iubitei și povestea biblică a văduvei Judith, cea
nimicitor de frumoasă, cea care se oferă generalului asirian
Olofern și apoi îl ucide pentru a-și scăpa cetatea. Tăria bi-
blicei Judith pare transmisă Judithei de azi pentru a putea
să-și asume specificitatea, mai ales după ce a fost răpită și
violată 14 zile. Judith de azi alege, pe fundalul suferinței,
în detrimentul dragostei de ieri, această identitate și pe băr-
batul care o susține, colonelul Ben, cel ce a scăpat-o și cel
care duce aceeași luptă. Steve spera ca Judith să o înlocu-
iască pe Cassey, logodnica moartă într-un accident la schi,
să o înlocuiască pe Neve, actrița de la Hollywood, cu care
era când a plecat intempestiv de la Paris ca să vină la Tel Aviv
(și care îl anunță că îi mai dă o șansă soțului)… dar a rămas
cu experiența Israelului, cu aproape-cucerirea lui Yasmine,
frumoasa arăboaică de la recepția hotelului, cu dorința de
a scrie prima sa carte și cu perspectiva, scăparea unei noi aven-
turi: un bilet de avion la București, pentru a o întâlni pe
Ioana (o sculptoriță care face bustul lui Cassey) și pentru
a deschide un cămin de copii cu numele fostei logodnice! 

În 7 capitole și 119 pagini, Ion Topolog vrea un stil alert,
vrea fluiditate, ritm, oralitate, o proză care să se citească
ușor, care să fie directă. Faptul că narațiunea este la per-
soana întâi îl salvează pe autor de tot ce pare stângăcie, de
tot ce pare neglijență, trecere abruptă de la o temă la alta:
Steve este tânăr, este în creștere, este abia la prima lui carte! 
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