ASTRA Salvensis, an VII, numãr 13, 2019
În completarea celor prezentate, sub forma unei addenda, autorul
reproduce trei fragmente din opera blagianã dedicate Banatului şi
oamenilor sãi: „Barocul etnografiei româneşti” (publicat în paginile
revistei „Banatul”/1926), „Aurel C. Popovici” (publicat în paginile
revistei „Banatul”/1926) şi „Pãpuşi etnografice” (publicat în paginile
revistei „Cuvântul”/1924).
În mod absolut firesc, ne-am fi aşteptat ca cele trei capitole ale
lucrãrii sã fie însoţite de câteva reflecţii finale, rezumative, autorul
vãduvindu-ne de aceste rânduri (cel mai probabil din dorinţa de a-i lãsa
lectorului acest privilegiu). De asemenea, remarcãm aparatul critic greoi,
de mult abandonat de comunitatea ştiinţificã, precum şi lipsa indicilor de
nume şi localitãţi, instrumente de lucru absolut necesare unei astfel de
lucrãri de specialitate.
Fãcând abstracţie de aceste mici observaţii, lucrarea Lucian Blaga şi
lumea Banatului reprezintã o veritabilã contribuţie atât în domeniul istoriei
(prin abordãrile prosopografice ale intelectualitãţii bãnãţene), cât şi în
domeniul istoriei şi criticii literare, ce meritã a fi recomandatã publicului
cititor, îndeosebi tinerilor elevi şi studenţi pentru care „experienţa
bãnãţeanã” a lui Lucian Blaga ar putea reprezenta un posibil model de
urmat.

Mihai-Octavian GROZA
Tatiana Niculescu, Tãierea
Humanitas, 2018, 230 p.:

fecioarelor, Bucureşti, Editura

Volumul de faţã apare sub egida editurii
Humanitas şi reprezintã o revizuire a
romanului În Ţara lui Dumnezeu, pe care
autoarea l-a publicat în anul 2012. Cele
patruzeci şi una de bucãţi mãrunte, precum
piesele unui puzzle, poartã, pe rând, numele
personajelor, alcãtuind un întreg, un roman
despre fete, care graviteazã în jurul micuţei
Hani. Povestea femeilor de pe tãrâmul african,
este asemenea unui cãlãu, a cãrui osândã o
resimţi pe tot parcursul lecturii. Avem de-a face
cu o reconstituire, deoarece aceastã scriere, este
produsul cãlãtoriei autoarei în Africa, ceea ce conferã veridicitate textului.
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Romanul debuteazã prezentându-ne personajul principal, o fetiţã
cu şlapi frumoşi şi coloraţi, care purta pãrul împletit în codiţe. Putem
spune cã este vorba despre o paralelã între familia afarului Humed (în
care tradiţiile strãbune se pãstrau cu sfinţenie) şi cea a francezului
Laurent Beauregard (mai permisivã şi mai deschisã emancipãrii). Toate
întâmplãrile la care vom asista se desfãşoarã într-un timp scurt, pe
parcursul unei vacanţe, pe care André, fiul consilierului Beauregard, o
petrece pe pãmântul african. De mai bine de zece ani, consilierul
conducea centre culturale în diferite ţãri, era pasionat de studierea
doctrinei comuniste şi cãlãtorise prin ţãrile blocului sovietic. Se afla în
cea de-a noua, cu care se familiarizase prin intermediul lui Humed,
personaj-cãlãuzã, om important, cunoscut, şcolit în Franţa, angajat la
guvern.
Firul poveştii se intercaleazã cu pasajele în care ni se prezintã
situaţia politicã a ţãrii şi trecutul istoric al acesteia. Prin ochii lui André,
aflãm detalii despre aspectul mediului înconjurãtor: ,,Nu ştiu dacã ãsta o fi
oraş sau sat. Nu seamãnã cu nimic. Dupã palmieri şi clãdirile mai mari, coşcovite,
pare un oraş în ruine, dupã drumurile prãfoase, barãcile prãpãdite şi tarabele unde se
vinde suc, pare un sat” (p. 38).
Romanul capãtã uşoare nuanţe infantile, prin naivitatea celor doi
copii. André era pasionat de tot ce însemna nave, piraţi somalezi,
pistoale, vase de luptã şi armatã, pe când Hani, era fascinatã de interiorul
casei lui Beauregard, unde descoperã pe furiş, pianul, patul larg şi
perdelele cu pãsãri albastre, un lux pe care nu-l mai întâlnise pânã acum.
Nu vãzuse niciodatã ,,cãrţi aşezate aşa frumos, carte lângã carte, ca o cãptuşealã a
casei” (p. 42), un decor care eclipseazã traiul simplu şi sãrãcãcios al
afarilor.
Subiectul principal al cãrţii este adus în discuţie cu ajutorul
doctorului Bertrand (francez, catolic; el întruchipeazã tipul aristocratului
care-şi scoate pãlãria şi sãrutã mâna femeilor), personaj preocupat de
situaţia fetelor din baruri (care veneau aici datoritã numãrului mare de
militari şi datoritã situaţiei precare de acasã, care le obliga sã-şi vândã
trupul) şi de bolile cu care acestea erau contaminate. Odatã cu cea de-a
douãsprezecea parte a romanului, lectura înfioarã şi provoacã durere.
Punctul culminant este atins în momentul în care doctorul ne
familiarizeazã cu problema mutilãrii genitale feminine. Prin ochii medicului,
fetele erau percepute ca ,,nişte antilope gingaşe şi mute aceste femei rãstignite pe
altarul spaimelor şi al sãlbãticiei masculine” (p. 72).
Cu aceastã problemã a mutilãrii genitale feminine se confruntã în
special femeile şi fetele din Africa şi Orientul Mijlociu. Medicul duce o
adevãratã misiune printre afari, şi anume, aceea de a-i face sã renunţe la
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acest obicei arhaic, care are consecinţe grave: sângerãri severe, probleme
urinare, chisturi, infecţii, infertilitate la naştere sau chiar decesul femeilor
sau al pruncilor. Hani reprezintã, în aceastã prozã, cobaiul pe care se va
aplica procedeul tãierii (aşa cum era numit de cãtre Kadiga, bunica ei).
Tãierea era fãcutã de cãtre Moaşa-de-Neam, personaj cu trãsãturi
fantastice: ,,Are nişte puteri cu care alungã duhurile rele, ştie ierburi secrete, de leac,
citeşte viitorul şi destinul […] are ochii sticloşi care se aprind ori de câte ori simte vreo
vietate prin apropiere […] Uneori, apare şi prin sate, dar numai câinii o recunosc şi
n-o latrã nici unul. Le face vrãji, îi moleşeşte ca sã nu dea alarma, apoi se furişeazã
în colibe, când dorm toţi, numãrã fetele şi le cerceteazã trupurile. Face socoteala: cam
câte ar fi de dus la piatrã în anul respectiv şi câtã fãinã, cât orez şi câte piei de capre
ar primi de la triburi pentru meşteşugul ei” (p. 77).
Despre acest ritual al mutilãrii şi al sacrificiului, Hani aude multe
poveşti, dar este stãpânitã şi neînfricatã, gândindu-se cã toate acestea se
fac pentru Allah care, la urma urmei, meritã totul. Elementele cu ajutorul
cãrora se putea realiza acest masacru, ţin şi ele de domeniul
rudimentarului: un cuţitaş cu mâner de lemn, lame, un soi de ac încovoiat
la vârf şi spini de acacia. Hani se maturizase fãrã voia ei, gândindu-se
mereu la ziua în care va deveni fatã mare. Caracterul ei zburdalnic era în
opoziţie cu cel al bãiatului cu pãrul blond ca mãtasea de porumb. Pe cei
doi nu-i aduceau laolaltã decât jocurile copilãriei.
André aflã despre acest obicei al tãierii prin intermediul şoferului
Kamil, care-i spune cã femeile nu aveau voie sã se împreuneze cu bãrbaţii
înainte de cãsãtorie, de aceea se recurgea la metoda coaserii. Personajele
acestui roman s-ar putea împãrţi cu uşurinţã în douã categorii: cei care
militau pentru drepturile femeilor şi pentru excluderea acestui ritual
(Marie, doctorul Bertrand, consilierul Beauregard) şi cei care credeau în
acest ceremonial al fecioriei (familia lui Humed, Arafa, Kamil). Deşi
femeile par lipsite de putere şi supuse, ele deţin controlul suprem în
interiorul familiei şi în ceea ce priveşte educaţia şi destinul fetelor, iar
bãrbaţii sunt luptãtori doar în exteriorul familiei. Femeile afare aveau
doar douã opţiuni: fie acceptau sã fie tãiate şi cusute (pe o piatrã mare şi
lustruitã, între doi palmieri uriaşi) şi considerate fecioare la mãritiş, fie
fugeau de acest ritual şi erau percepute ca femei necurate.
Tatiana Niculescu ne pune în faţã un studiu, o sumã de investigaţii,
reuşind sã scrie o naraţiune prin fraze limpezi, strãvezii care trateazã un
subiect controversat, interzis pe plan internaţional. Latura eroticã a cãrţii
se atinge foarte slab, prin relaţia Laurent-Marie (douã nume legate pe
veşnicie de moartea pruncului lor) şi prin sãrutul naiv dintre André şi
Hani. Întreaga prozã nu este decât visul acestei copile de a deveni fatã
mare şi de a-şi purta cu mândrie badunul. Romanul devine tensionat, în
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final, când Laurent încearcã sã o salveze pe Hani oferindu-i o bursã în
Franţa. Nu este descrisã tãierea fetei, ci doar perioada premergãtoare
acesteia, când bunica o pregãteşte împletindu-i codiţe şi dându-i sã bea
ceai iute-amar îndulcit cu miere.
Aceastã lucrare este utilã şi pentru folclorişti, prin conţinutul de
informaţii despre tradiţiile poporului african (ritualul salutului, sãrutul
mâinii, consumul de ,,kat”, simbolistica gazelei, tradiţia Dagu, rugãciunea,
chemãrile muezinului) şi despre portul popular specific afarilor (,,tunicã şi
pantaloni albi, brâu negru cu roşu, inele la mâini şi la picioare, cu şiraguri de mici
cochilii din aur la gât [...], iar în pãr, perle înşirate puzderie, din alea mici, cu paiete,
şi un fel de clopoţei de aur” p. 94).

Raluca-Nicoleta UILEAN

565

