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erspectiva oniricã reprezintã un capitol slab
reprezentat în literatura românã, putînd fi
citaþi, în aceastã ordine de idei, fie ºi pentru o
singurã lucrare (VISUL), autori ca Urmuz, Gib
Mihãescu, Virgil Mazilescu ºi, ca cel mai reprezentativ,
Dumitru Þepeneag (autoexilat la Paris ºi cãsãtorit cu
Marie- France, fiica lui Eugen Ionescu). Iatã de ce o surprizã de proporþii ne oferã o autoare din Basarabia,
Claudia PARTOLE, care a publicat de curînd o carte
originalã ºi incitantã, cu titlul Îmblînzirea cîinilor (Iaºi,
Princeps Edit, 2009). Subtitlul ei, cu caracter explicit,
Jurnalul unei experienþe onirice, pune în evidenþã concepþia autoarei, atît în ceea ce priveºte fondul ideatic, cît
ºi cu privire la ineditul scriiturii. În consecinþã, acest
„jurnal de noapte” (cîþi dintre noi n-ar trebui sã-l
scriem?) care ar putea fi rostit pînã în ultima clipã
reprezintã, de fapt, pe lîngã „transportarea în somn”,
spovedania lucidã (dar ludicã, pe alocuri) a „femeii cu
visele”. Aceastã „artã a visatului” (n-am avut de la
Ovidiu Ars amandi?) înregistreazã, conºtient ºi
inconºtient, drama unor nopþi de veghe, prin care
autoarea se descoperã pe sine ºi pe alþii, în circumstanþe
existenþiale diferite, care pot fi ale ei, dar ºi ale noastre.
„Cãlãtoriile la capãtul nopþii” sunt seismul unor
trãiri esenþiale (mentale, afective, cotidiene), un remember, adesea tragic sau nedrept, prin care, ca pe un ecran
imaginar trãim sau retrãim într-o lume realã, sau în alta,
paralelã. În acest fel, „frunzãrirea memoriei” se transformã într-o confesiune dureros de sincerã, pe axa visamintiri ºi conferã acestei originale cãrþi caracterul unui
jurnal al memoriei, construit din „filele” a 27 de nopþi,
din perioada 1982-2008. Toate au o structurã simetricã,
întrucît fiecare cãlãtorie în imaginar ºi subconºtient
este, printr-un procedeu inedit, explicitatã printr-un
diary, care este un „rezumat” , o „cheie” ºi o „tãlmãcire” a visului sau viselor naratoarei, care se aflã adeseori la „limita dintre fiinþã ºi nefiinþã”, ceea ce face ca
pentru prozatoare visele sã fie considerate „niºte nãluciri” în noapte. Interferenþa dintre vis ºi realitate o determinã sã treacã prin nopþi „cu ochii deschiºi” sub zodia
unei „treimi” dominatoare: încercãri-ispite-experienþe .
Monologurile nocturne „zidite” în confesiuni ºi trãiri
virtuale constituie în aceastã carte densã, provocatoare,
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dar
ºi
„leac” pentru cuget ºi
suflet, un
mélange
d i n t r e
„trãiri, fantasme, gînd u r i ,
peisaje”.
Devenitã
„femeia nopþilor”, autoarea are justificate motive,
expuse dramatic, descriptiv sau liric, uneori, sã creadã
cã „în somn pe toate le vedem cu o singurã faþã”.
Tocmai în aceastã realitate haoticã, „îmbolnãvitã“
de bucurii, tristeþi, nedreptãþi ºi speranþe, se decanteazã
constant valenþele personalitãþii autoarei, ca om ºi ca
scriitor, deoarece, dupã lecturarea fiecãrei „cãlãtorii”
(una mai interesantã, mai „atirantã” decît alta!) constatãm cã ea se gãseºte ºi se regãseºte pe sine, fie introspectiv, fie cu obstinaþie, încît cititorul simte, în interior, cã e obligat ºi (!) sã viseze, pentru a supravieþui, în
primul rînd din punct de vedere spiritual.
Dar dincolo de reverie, ceea ce de multe ori înseamnã o posibilã graniþã între lumea realã ºi cea virtualã,
existã, totuºi, repere care „ne trezesc”. Astfel, în acest
volum autoarea ne face cunoºtinþã cu realitãþi imediate,
din Basarabia, din România, dar ºi de aiurea, încît, la un
moment dat, cititorul posibil (ºi ar trebui sã fie cît mai
mulþi !) se simte „teleportat” la Iaºi, la Tighina, la Valea
Fetei, Praga, Palermo, Paris, în Siberia ºi Asia, la
Veneþia (unde am fost ºi eu de 11 ori!) ºi chiar în
Canada ºi în multe alte locuri! Ce nu se poate în vis!!!
Dar ce se mai poate, ºi existã ºi în vise, e satul natal,
casa pãrinteascã, bunicii, copilãria-icoanã, relaþiile cu
prietenii (ºi, nu numaidecît, cu duºmanii !) ºi cu spaþiul
sufletesc nemãrginit, hãrãzit de Dumnezeu.
ªi dacã vom fi, poate (!), bucuroºi, triºti, umbriþi de
grindina amurgului, dacã o rouã dintr-o stea va spãla clipa
trecerii noastre, sã mãrturisim cu Claudia PARTOLE :
„Toate-s pline de vise: masa, casa, capul ºi inima
mea! Viaþa ºi moartea-mi în vis se reflectã”.
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