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u pot vorbi despre Gheorghe Cr\ciun la trecut. A[a c\ am s\ folosesc
singurul prezent posibil acum, singurul prezent durabil: prezentul textului.
Antologia Competi]ia ccontinu\. GGenera]ia 880 îîn ttexte tteoretice m\ pune
înc\ o dat\ serios pe gînduri, mai ales într-un moment ca acesta cînd

încerc\m, pornind de la un concept des [i cam dup\ ureche vehiculat – autofic]iunea
– s\ începem o dezbatere teoretic\ legat\ de literatura de acum. M\ pune pe gînduri
pentru c\, indiferent cît de actuale ar mai fi azi conceptele vehiculate în anii ’80,
ceea ce r\mîne cu totul impresionant este seriozitatea fa]\ de literatur\ [i fa]\ de
meseria de scriitor care r\zbate din fiecare rînd al acestei antologii. Nu pot s\ nu
fac o compara]ie – de[i [tiu c\ risc s\-mi asum o nostalgie d\un\toare – cu belferismul
care duhne[te a incultur\ [i superficialitate al unor autori tineri de azi, altfel foarte
zgomoto[i [i repede auto-victimizan]i. Din fericire, îns\, exist\ un num\r important
de scriitori care înc\ î[i mai iau meseria în serios – chiar dac\, poate, cu o alt\ retoric\
a seriozit\]ii decît cea care impresiona cu cîteva decenii în urm\ – [i ace[tia sînt,
cred eu, cei cu care se poate construi [i interna]ionaliza noua literatur\,
indiferent de vîrst\, genera]ie, orientare sau metod\. 
Conceptul despre care vorbe[te în primul rînd Gheorghe Cr\ciun în antologia
optzecist\ este „autenticitatea”. Între „autofic]iunea” noastr\ de azi [i conceptul
care îl preocupa pe Gheorghe Cr\ciun în urm\ cu dou\zeci [i cinci de ani se pot

g\si unele asem\n\ri, de[i e limpede c\ cel de azi e legat mai cu seam\ de o metod\,
de o conven]ie a textului care presupune identitate de nume [i o anume utilizare
a non-fic]ionalului, pe cînd „autenticitatea” ]ine mai degrab\ de sfera moral\, de
situarea autorului între propriul text [i realitatea înconjur\toare [i de o anumit\
tratare a acesteia. Le leag\ îns\ recursul obligatoriu la o con[tiin]\ auctorial\, le
leag\ un anumit tip de curaj al asum\rii adev\rului, un curaj cu multe riscuri – riscuri
de o cu totul alt\ dimensiune înainte de 1989, fa]\ de care riscurile pe care ni le
asum\m noi azi par o biat\ joac\ cu m\rgele de sticl\. Realitatea despre care vorbe[te
Gheorghe Cr\ciun este mai cu seam\ realitatea social\ [i politic\ din jurul scriitorului,
pe cînd realitatea care ne preocup\ [i ne inflameaz\ pe noi azi este mai ales – vezi
cazul Cezar Paul-B\descu – realitatea intim\, afectiv\, „mica realitate” am putea s\
spunem. Mizele sînt altele, criza asum\rii e îns\ pe undeva aceea[i. Dar este
aceast\ asumare azi la fel de serioas\ în sens literar pe cît era în anii ’80? Î[i gînde[te
scriitorul tîn\r de azi propriul text cu la fel de mult\ acribie teoretic\ precum o f\cea

colegul s\u optzecist? Sau cu o pasiune la fel de autentic\ a[a cum e cea care r\zbate
din rîndurile lui Gheorghe Cr\ciun? S\-l recitim: 

„Autor fiind, tîn\rul prozator devine con[tient c\ un nou tip de autoritate trebuie s\
garanteze adev\rul spuselor sale. Astfel, experien]a sa personal\ a lumii poate deveni

un centru de greutate al actului narativ, o for]\ polarizatoare, un factor ordonator [i un
stimul al operei. Evident, cu condi]ia ca aceast\ experin]\ s\ aib\ [i o valoare comun\,

s\ fie exponen]ial\, problematic\ pentru comunitatea în numele c\reia autorul vorbe[te.
A[adar autobiografia ca material simptomatic, esen]ial. Autobiografia ca rezultant\ a

condi]ion\rii individului de mediul social. Aceast\ situare autoreflexiv\ presupune îns\ [i o
mare disponibilitate vital\, experien]e dintre cele mai diverse, de la nivelul senza]iei [i pîn\

la con[tiin]a politic\, o permanent\ tinere]e a spiritului, capacitatea de adaptare la real, mobilitatea
facult\]ilor inovatoare în planul formei. Aceasta exclude cu precizie deta[area, distan]area,

mofturile de bibliotec\, nu îns\ [i o solid\ cultur\ la zi. C\ci nu po]i scrie despre actualitate cu
sentimentul autenticit\]ii dac\ tu însu]i nu e[ti un individ actual [i autentic, dac\ via]a ta nu cunoa[te

dinamismul, metamorfoza, contradic]ia, tensiunea continu\, vibra]ia.”

lumini]a marcu

autenticitate,
autofic]iune

paul -
b`descu

Ndeloc
literatur`
c\nd \\]i \\nchei ssocotelile

M i se mai f\cuse, `nainte, de dou\ ori anestezie, [i de fiecare dat\ fusese c`t pe-aci
s\ dau col]ul. Pe scaunul dentistului. Prima dat\, medicul s-a speriat c`nd m-a v\zut
c\-mi pierd cuno[tin]a, a `nceput s\ urle la mine “respir\!” [i s\ m\ pocneasc\
peste fa]\. ~l auzeam de undeva de departe, ca dintr-o pe[ter\, iar eu m\ sim]eam

foarte bine, eliberat. Dup\ ce mi-am revenit `n sim]iri, omul mi-a repro[at c\ puteam s\-i mor
pe scaun [i s\-i distrug cariera. (~n fine, despre acest episod am mai scris [i alt\ dat\.) A urmat o
bun\ perioad\ `n care, con[tient c\ am o problem\ cu anestezia, am suportat toate
interven]iile stomatologice “pe viu”. Eram dispus s\ rezist la durerile cele mai atroce, pentru a
nu periclita carierele denti[tilor ([i, cu voia dumneavostr\, umila mea via]\). Dup\ c`]iva ani de
la prima experien]\, un alt medic m-a convins s\-l las s\-mi fac\ anestezie. Cine [tie ce se ̀ nt`mplase
atunci, fusesem obosit, nem`ncat etc. Pe de alt\ parte, anestezicele au evoluat foarte mult, nu
se mai folose[te xilina. Are [i ace atraumatice! Ia s\ v\d eu ce simplu se scoate nervul, dac\-mi
face anestezie!... {i mi-a f\cut, iar dup\ c`teva secunde ̀ mi pierdeam iar\[i cuno[tin]a. Mai interesant
e c\ de data aceea am [i “visat”. St\team de vorb\ cu doi b\rba]i. Nu-mi mai amintesc ce-mi
spuneau, dar [tiu c\ m\ sim]eam extraordinar de bine. Era un sentiment de siguran]\ [i de
`mp\care cum nu mi-a fost dat s\ mai tr\iesc vreodat\. (Nu sus]in c\ m-am `nt`lnit cu nu [tiu
ce “entit\]i” [i s`nt mai degrab\ tentat s\ le dau dreptate celor care spun c\, `n astfel de
situa]ii, creierul secret\ ni[te substan]e halucinogene.) La un moment dat, starea de bine a
disp\rut brusc [i am realizat c\ mi se va face r\u. Mi-am pierdut cuno[tin]a imediat [i m-am
trezit `ntr-un loc straniu, pentru care nu aveam nici o reprezentare. Un b\rbat se uita la mine
[i-mi spunea ceva. Eram, de fapt, ̀ n cabinetul stomatologic, dar trezirea a fost urmat\ de c`teva
minute bune de amnezie total\, `n care nu numai c\ nu-mi d\deam seama unde s`nt sau ce
e cu mine, dar nu recuno[team nici obiecte banale, cum s`nt un scaun sau o mas\.
Oricum, revenirea la realitate a fost ceva groaznic, prin care nu-mi doresc s\ mai trec. Dup\
aceste dou\ episoade, am fost sigur c\ urm\toarea anestezie are toate [ansele 
s\-mi fie fatal\.
Acum ceva vreme, a `nceput iar\[i s\-mi fac\ probleme o m\sea. Cum era vorba de
una de minte, singura solu]ie r\m`nea o interven]ie chirurgical\. Am am`nat c`t mai
mult momentul, `ncerc`nd s\ p\c\lesc durerea cu tot felul de paleative. C`nd via]a
mi s-a transformat `ntr-un co[mar, mi-am zis c\ nu mai pot tr\i a[a [i, fie ce-o fi, tre-
buie s\ apelez la un specialist. Am g\sit unul, omul mi-a ascultat p\sul, mi-a zis c\
ast\zi anestezicele au evoluat foarte mult [i m-a programat peste o s\pt\m`n\.
Au urmat c`teva zile `n care am experimentat senza]iile unui condamnat la
moarte, care vede cum i se apropie momentul. La `nceput, `]i zici c\ mai ai
ceva vreme s\ te bucuri de via]\ [i `ncerci s\ gu[ti c`t mai mult din savoarea
faptului c\ tr\ie[ti. Apoi `]i dai seama c\ s`nt lucruri pe care le faci pentru
ultima dat\, c\ s`nt locuri sau persoane la care ]ii pe care nu ai s\ le mai
vezi. Dar, p`n\ la urm\, asta nu e nimic, pentru c\ oricine are parte `n
via]\ de desp\r]iri. C`nd funia se apropie de par, nu te mai intereseaz\
a[a de mult ce la[i `n urm\, ci mai ales ce se va `nt`mpla cu tine. Adic\,
pur [i simplu, te g`nde[ti la propria moarte.
~n general, vedem moartea ca pe ceva care se `nt`mpl\ `ntotdeauna
celorlal]i, iar, dac\ logica ne spune c\ vom avea [i noi parte de ea,
prefer\m s\ credem c\ momentul va fi c`t mai t`rziu (oricum, mai
vedem noi p`n\ atunci!). C`nd, `ns\, mai ai doar c`teva ore p`n\ la
marea `ncercare, `ncepi s\ vezi lucrurile cu totul altfel. Te ui]i la
fa]a ta sau la m`ini [i realizezi c\ ceea ce acum spui c\ e[ti tu
`nsu]i va fi peste pu]in timp un obiect inert, care se va transfor-
ma apoi repede `n ceva foarte resping\tor. V\ vede]i propriul
corp `ntr-o asemenea ipostaz\?... Este cel mai banal lucru s\
vorbe[ti despre moarte – moartea `ns\[i e banal\. Ce te faci,
totu[i, c`nd rolul `]i este distribuit chiar ]ie? 
~n fine, am supravie]uit interven]iei chirurgicale (`ntr-adev\r,
anestezicele au evoluat foarte mult). Dar asta nu `nseamn\
c\ problema apropierii de momentul X a fost [i rezolvat\.

CCeezzaarr PPaauull-BB\\ddeessccuu,, 38 de ani, colaboreaz\ în presa scris\ [i audio-
vizual\, la revistele 2222,, SSeeccoolluull XXXXII, OObbsseerrvvaattoorr ccuullttuurraall, AAddeevv\\rruull
lliitteerraarr [[ii aarrttiissttiicc, RRaaddiioo EEuurrooppaa LLiibbeerr\\ [.a., iar în prezent este
redactor la DDiilleemmaa vveecchhee [i redactor-[ef la suplimentul MMeeddiiaa &&
CCuullttuurr\\ al ziarului CCoottiiddiiaannuull. A debutat în 1995 în volumul
colectiv TTaabblloouu ddee ffaammiilliiee. Este coordonatorul antologiei de
publicistic\ intitulate CCaazzuull EEmmiinneessccuu (Editura Paralela 45, Pite[ti,
1999). A mai publicat: TTiinneerree]]iillee lluuii DDaanniieell AAbbaaggiiuu (2004) [i
LLuummiinn]]aa,, mmoonn aammoouurr (2006).
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ãLiteratura merit` multe, 
dar nu va merita niciodat` 
s`-]i distrugi via]a pentru 

un postament \n eventuala posteritateÒ
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spune c\ tehnica permut\rilor variabile e recent\; aplica]iile ei, îns\, da. 
A.C.: Ne pute]i da ni[te exemple?

I. MManolescu: Exemple mai vechi? Noul Roman francez, pelicula lui Alain Resnais, L’Année ddernière àà
Marienbad, fic]iunile speculative S.F. bazate pe paradoxuri temporale. Ce înseamn\ ele, tehnic?
Stroboscopie narativ\, „bucle stranii” [i construc]ii „imposibile” ale pove[tii. Uite c\ le-am dat de lucru
cronicarilor!... În orice caz, pentru cinematografie, e un suport epic de calitate [i cu trecere la spectatori.
Nici publicul de roman n-ar trebui subestimat. Oamenii se bucur\ cînd le lansezi o provocare.
Cred c\ unul din cî[tigurile Derapajului st\ în faptul c\ pîn\ [i cel mai nemul]umit dintre cititori
are curiozitatea s\ mearg\ pîn\ la cap\t. Asta înseamn\ c\ am reu[it s\-l ]in în priz\, adic\ s\-l fac
s\ se implice în text. E ceea ce foarte pu]ine c\r]i române[ti reu[esc, în ultimii 17 ani. 

E o ipocrizie s\ nu vorbe[ti despre competi]ie, dac\ e[ti romancier

A.C.: Deci citi]i cu un ochi critic literatura care se scrie azi? O citi]i ca [i cum a]i concura cu autorii
respectivi sau doar ca un consumator de literatur\?

I. MManolescu: E o ipocrizie s\ nu vorbe[ti despre competi]ie, dac\ e[ti romancier. În acela[i
timp, respec]i ni[te reguli minime de fair-play. În momentul în care apar pe pia]\ c\r]i
valoroase, le cite[ti cu pl\cere [i te bucuri pentru autorii lor. Competi]ia înceteaz\ atunci
cînd valoarea trebuie recunoscut\. M\ tem c\, în breasla noastr\, pu]in\ lume e capabil\
de acest gen de concuren]\ amiabil\, ce presupune o just\ m\sur\ [i mult altruism critic.
Înc\ o observa]ie: spiritul de competi]ie, chiar în nota lui resentimentar\, aduce o pat\
de culoare indispensabil\ dezbaterilor literare. Cine ar mai deschide gazetele, dac\
romancierii nu s-ar lua peste picior atunci cînd scot cîte un volum? Ce ne-am face dac\

juriile n-ar comite nedrept\]i? Cum ne-am
sim]i dac\ cutare poet n-ar reac]iona violent
împotriva cut\rui critic? Asta este lumea
literar\ [i e firesc s\ mearg\ a[a. 

A.C.: Dar dumneavoastr\ sînte]i destul de
discret în lumea literar\. De ce a]i ales aceast\
atitudine în locul uneia de afirmare mai
„agresiv\”?

I. MManolescu:Am încercat mereu s\-mi p\strez
independen]a, în sensul neafilierii la principalele
grupuri de interese din spa]iul nostru literar.
S\ nu ne facem iluzii; literatura r\mîne un
spa]iu de confruntare cultural\, o zon\ de
putere cultural\. Se împarte prestigiul, se
împart beneficiile, se împart zonele de influen]\,
exact ca în politic\ sau în economie. Or, din
acest punct de vedere, m\ tem c\ nu pot fi
asociat niciunui grup. Asta presupune în
primul rînd s\ ai foarte multe dezavantaje,
adic\ s\ por]i, în termenii lui Eugen Ionescu,
un fel de „r\zboi cu toat\ lumea”, chiar dac\
nu e[ti în r\zboi cu nimeni. Cum spune la un
moment dat unul din personajele Derapajului,
dac\ taci din gur\, nu contezi fiindc\ e[ti
mul]umit cu ce ai; dac\ reac]ionezi, e[ti ignorat
pentru c\ te pierzi într-un cor de voci mai
puternice decît a ta. Cred totu[i c\ independen]a
cultural\, pe termen lung, are o bun\ cot\
de cî[tig. Eu n-a[ renun]a la ea.

I.M.:Ce premii v-a]i dori s\ ia romanul  Derapaj?

I. MManolescu: Ca scriitor, e firesc s\-]i dore[ti
un premiu; ca scriitor independent, înve]i s\
nu te a[tep]i la minuni. Oricum, nu trebuie
s\-]i faci un scop din asta. Sînt aproape sigur
c\, prin con]inutul incomod, prin teoriile
dure ale personajelor [i prin imaginea deranjant
de plauzibil\ a lumii de lîng\ noi, Derapaj nu
are [anse s\ primeasc\ distinc]ii. Ar fi
vorba de prea mult fair-play [i de înc\lcarea
prea multor interese ca un juriu literar s\ o
aprecieze corect. S\ ne amintim ce i s-a
întîmplat lui Emil Brumaru, în 2006: patru
nominaliz\ri, [i nici un premiu! Celor increduli,
le recomand scena de la pagina 496 a romanului:
vor descoperi acolo cum merg lucrurile. Eu
m\ bucur c\ tirajul ini]ial s-a vîndut într-o
lun\ [i jum\tate [i mai sînt mul]umit de faptul

c\, pe termen lung, Derapaj va avea o soart\ foarte bun\. 

I.M.: Ce crede]i c\ va r\mîne din carte?

I. MManolescu: Va r\mîne, în primul rînd, un roman global al comunismului [i al perioadei de
tranzi]ie. Mai simplu spus, dac\ un cititor va dori peste 10 ani s\ recompun\ un soi de fotografie

bine jucat\ a perioadei postdecembriste, va deschide întîi Derapaj. Dac\ va dori s\ g\seasc\
anumite detalii, jucate [i ele, dar puternic verosimile, din epoca Ceau[escu, se va duce în aceea[i

direc]ie. S-ar zice deci c\ e un roman „realist”...

O imens\ pl\smuire auctorial\, bizar\ uneori, [i un transport cît se poate
de concret în cotidian

I.M.: În ce m\sur\ v-au ajutat „explor\rile” în comunismul românesc din studiile dumneavoastr\ mai
vechi?

I. MManolescu: Destul de mult, pornind de la ideea c\ ele mi-au men]inut intact gustul pentru
fic]ionalizare în zona comunismului adolescentin. S\ lu\m O llume ddisp\rut\. Oric\ruia dintre cei patru autori

i-a trecut probabil prin minte s\-[i dezvolte textele într-o eventual\ proz\. Eu mi-am zis imediat c\ trebuie
s\ scot un roman despre perioada comunist\, pentru c\ se pierd foarte multe detalii pe parcurs, iar publicul

e interesat s\ le cunoasc\. Valoarea strict documentar\ conteaz\. În acela[i timp, dac\ [tii s\ inventezi plauzibil,
adic\ s\ bricolezi realitatea construind prin ferestrele ei realit\]i paralele, ai [anse [i mai mari s\ stîrne[ti interesul

pentru istoria cultural\ sau politic\ recent\. Pu]in\ enigm\, ceva mister, [i jocul e pus în mi[care.

Orice cronic\ mi se pare binevenit\ [i, în fond, e o reclam\
f\cut\ c\r]ii

Igor MMocanu: Romanul  Derapaj are cronici dintre cele mai variate. V-a]i propus s\
v\ plasa]i cu acest roman într-un anumit context literar, într-o anumit\ direc]ie
romanesc\? 

Ion MManolescu: Bun\ sau rea, receptarea critic\ se accept\ ca atare. Nu po]i vorbi despre
cei care î]i întîmpin\ volumele; ai înc\lca regula jocului. A[a încît orice cronic\ mi se
pare binevenit\ [i, în fond, e o reclam\ f\cut\ c\r]ii. Pe de alt\ parte, Derapaj r\mîne un
roman a c\rui valoare se va sim]i abia peste cî]iva ani. E pu]in cam devreme s\ tragem
concluzii; noutatea înc\ descump\ne[te. Cititorul are în fa]\ o construc]ie preten]ioas\:
un hardcover de 650 de pagini, familiar, u[or de parcurs, dar cu multe nivele de lectur\ [i
o dezvoltare naratologic\ multidimensional\. Ceva între Camil Petrescu (cel din Patul llui
Procust), Neal Stephenson [i Thomas Pynchon.   

I.M.: Chiar voiam s\ v\ întreb dac\ a]i avut modele [i care ar fi acestea?

I. MManolescu: Una din idei a fost s\ strecor în carte ni[te indicii despre cum se poate scrie un
roman postmodern care s\ fie, în acela[i timp, foarte accesibil [i foarte complicat. Dac\ Economi[tii
Min]ii (gangsterii misterio[i din Derapaj, ocupa]i cu furturile de memorie) ar fi acum lîng\ noi,
ei l-ar numi, probabil, un roman cu geometrie variabil\. Ca machet\, Derapaj s-ar asocia autorilor
de care tocmai am pomenit. Altfel, dimensiunile [i complexitatea proiectului narativ (în sensul
dat de teoria [tiin]ific\ a complexit\]ii) îl fac greu încadrabil. În afar\ de Femeia îîn rro[u, de
trilogia în desf\[urare a lui C\rt\rescu [i de ansamblul neo-oniric al Ruxandrei Cesereanu, nu
cred c\ avem dup\ 1989 fic]iuni de o asemenea dimensiune,
care s\-[i creeze propriul univers [i propria teorie despre
roman. 

Ana CChiri]oiu:V-a]i propus dimensiunea aceasta programatic,
demonstrativ?

I. MManolescu: Întrebarea e delicat\, pentru c\ eu operez pe
module, adic\ îmi construiesc ac]iunea, personajele, strategiile
de evolu]ie în sec]iuni simultane, care, la urm\, sînt mutate
la locul potrivit. Dac\ a[ putea butona dou\-trei calculatoare
în acela[i timp, a[ fi cel mai bucuros narator! Evident c\
lucrurile se mai fac [i din mers, dar, în general, m\ bazez pe
harta mea virtual\, care îmi arat\ în minte, în format 3D, cît
[i cum trebuie s\ curg\ evenimentele povestite. Robotul
Manolescu, dup\ cum îmi zice prietena mea, înainte s\-mi
confi[te tastatura. Nu e ca [i cum ai scrie despre ni[te p\]\nii
care se pot petrece pe 50 de pagini sau, m\ rog, într-un roman
de dimensiuni mici. Cînd gînde[ti întîmpl\rile simultan [i
tridimensional, ai nevoie de cîteva sute de pagini zdravene
peste primele sute de pagini, ca s\ te desf\[ori. Dac\ asta
înseamn\ „program”, atunci da, scriu „cu program”.

E ca [i cum ]i-ai începe aceea[i diminea]\ de
fiecare dat\ în alte feluri.

I.M.: Ce înseamn\ mai exact lucrul acesta pe module?

I. MManolescu: S\ lu\m un exemplu: episodul fochi[tilor de
la Facultatea de Litere. Povestea spune a[a: sînt cîteva familii
de fochi[ti care tr\iesc în subsolul facult\]ii, nu de ieri, de azi,
ci de cîteva genera]ii. Oamenii ar circula noaptea pe coridoare,
ar avea copii, cu triciclete, cu rufe puse la ag\]at în curte.
Pentru a scrie fragmentul, e nevoie mai întîi de o arhivare
mental\ a evenimentelor, apoi de racordul lor virtual la restul
romanului. De-aia e bine s\ ai o „hart\” în cap. Apoi vin paginile
propriu-zise, modulul, cum îi spun eu, lucrat în paralel cu alte
sec]iuni ale c\r]ii, de exemplu episodul Constan]a sau pasajul
cu tramvaiele Vienei. Mai multe ferestre de calculator –
mai multe pove[ti. 

I.M.: {i la sfîr[it?

I. MManolescu: La sfîr[it, lipesc buc\]ile în locurile unde mi se
par potrivite, ]inînd cont de indica]iile „h\r]ii”. Procedeul
ar fi unul de copy-paste. Sigur c\ leg\turile mai apar [i de
la sine, dac\-]i vine inspira]ia într-o zi s\ scrii despre ceva,
te apuci [i scrii flux, cinci-[ase ore pe o scen\ complet
nou\, dar eu nu improvizez. Îmi propun s\ merg pe un anumit
episod, s\-l dezvolt într-o direc]ie precis\, sucind personajele
[i curiozitatea cititorului în ritmul pove[tii. Uneori îmi poate lua [i cîteva luni ca s\-l duc la
cap\t. Pune]i dou\-trei episoade în paralel [i vede]i ce se întîmpl\...

A.C.: E [i o tehnic\ de tip Rubik?

I. MManolescu: Da, este o tehnic\ a permut\rilor. Sec]iuni întregi din Derapaj pivoteaz\ [i
pot fi schimbate una cu cealalt\. E limpede c\, dac\ adop]i o astfel de tehnic\ de lucru,
imprimi [i o anumit\ structur\ c\r]ii. Cu pu]in\ bun\voin]\ [i ceva cuno[tin]e de teorie
narativ\, o identifici. Oricum, cititorii aviza]i au remarcat c\ se face o teorie spa]io-temporal\
în interiorul romanului. Unul din derapajele frecvente în carte este circula]ia personajelor
prin acela[i punct, de mai multe ori, altfel. E ca [i cum ]i-ai începe aceea[i diminea]\ de
fiecare dat\ în alte feluri. 

A.C.: Pe de o parte, acestea sînt ni[te jocuri literare de mare rafinament [i destul de
recente, dar care în acela[i timp deruteaz\ un public larg. Pe de alt\ parte, v\ adresa]i
în mod direct acestui public larg.

I. MManolescu: Dac\ ne uit\m la cinematografia ultimilor ani, scenariile, regia [i
operatoria unor filme ca The EEternal SSunshine oof tthe SSpotless MMind, Syriana
sau Babel mizeaz\ tocmai pe acest gen de permutare spa]io-temporal\.
C\su]ele pove[tii nu mai func]ioneaz\ liniar, ci, dimpotriv\, sînt fragmentate
variabil [i redistribuite haotic. La sfîr[it, consta]i cu surprindere c\
haosul a fost, de fapt, ordonat. Sigur c\ trebuie s\ faci un efort, s\ recompui
povestea în presupusa ei logic\ [i coeren]\, dar efortul merit\. N-a[

P e Ion Manolescu am început s\
nu-l mai în]eleg cînd, la un curs
op]ional pe care-l ]inea, m-a
întrebat ce am de spus, de[i eu

nu d\dusem semne c\ a[ pofti s\ spun
ceva, cu toate c\ îi preg\team în minte o
contrareplic\. Mi-am zis atunci c\ mi-a
citit gîndurile [i am devenit suspicios.
Cînd îl a[teptam la gura de metrou din
Pia]a Victoriei, ne gîndeam c\ poate
locuie[te pe Aleea Alexandru [i c\ de
acolo ne urm\re[te a[teptarea. La un
moment dat, Ion Manolescu a venit, dar 
n-am mai [tiut ce se întîmpl\ cu noi, cu
Ana, cu Elena [i cu mine, pîn\ cînd ne-am
trezit în casa scriitorului, în fa]a dulapului
cu cele 900 de Pif-uri. Apoi iar\[i totul a
disp\rut în cea]\. Cînd ne-am revenit,
interviul era gata, iar noi st\team în fa]a
unei h\r]i din secolul XVIII, de pe peretele
din dreapta biroului scriitorului. {i din nou
nu am mai [tiut cine sîntem. Mp3-ul cu
interviul era totu[i în reportofon, a[a c\
am început s\ derulez în speran]a c\ îl voi
în]elege. (I.M.)
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A.C.: Crede]i c\ e un roman care poate fi citit [i în alte culturi, ale altor
]\ri?

I. MManolescu: Cu un ochi, a[ vedea lucrurile a[a: Derapaj e un roman greu
traductibil, dificil de adaptat altor geografii culturale. Cu cel\lalt ochi,
a[ privi invers: ast\zi, diferen]ele culturale s-au [ters în mare m\sur\,
iar curiozitatea fa]\ de alteritate a devenit maxim\. Nu v\d de ce o
asemenea carte nu s-ar putea traduce [i de ce n-ar interesa un
cititor dintr-o cultur\ [i o civiliza]ie str\in\. Exist\ c\r]i care pot fi tratate
fie localist, fie global, e vorba de cum le citim: romanele lui Rushdie
sau Pamuk, de exemplu. Eu le-am citit cu un ochi global, mi s-au p\rut
perfect potrivite oric\rui spa]iu. 

I.M.:O direc]ie mare a romanului a fost aceea de a recupera o Românie
din perioada comunist\ [i pe cea din tranzi]ie. Mai sînt [i alte direc]ii
în roman care se ramific\, din primele, a[a cum e Bucure[tiul,
Universitatea, apartamentul, pe de o parte, iar pe de alt\ parte,
rela]iile de prietenie, profesionale, de iubire. S\ discut\m un pic
[i despre ele. Ce [anse au s\ r\mîn\ în con[tiin]a cititorilor?

I. MManolescu:Destul de mari. Dac\ ne lu\m dup\ comentariile criticii
literare [i dup\ opiniile de pe forumuri, atît povestea de dragoste
dintre Alexandru [i Maria, cît [i secven]ele despre Bucure[ti par
s\ fi l\sat urme în memoria publicului. Despre episoadele de la
Facultatea de Litere, cu elevi [i studen]i dezl\n]ui]i în cadrul procesului
de înv\]\mînt, nu mai vorbesc. Lumea deja întreab\ de Alexandru
Robe, unde e, ca s\-i spun\ vreo dou\! Cînd se citeaz\ din carte,
principalele atrac]ii sînt povestea erotic\ [i epopeea Bucure[tiului
comunist [i de tranzi]ie. Iat\ cîteva decupaje strategice ale romanului
care [i-au atins ]inta.A.C.: Sec]iunile acestea despre Bucure[ti, despre
mediul cultural [i academic, le-a]i conceput ca pe o critic\ social\?

I. MManolescu: N-a[ vedea neap\rat o critic\ aici, cît încercarea de a
p\stra un bun raport între „adev\r” [i „minciun\”. Sigur c\ fic]iunea
r\mîne zona în care po]i „min]i” a[a cum crezi de cuviin]\. În acela[i
timp, e destul de greu s\ g\se[ti o formul\ de echilibru între propriile
n\scociri [i exigen]ele realiste. Derapaj st\ pe o lam\ de cu]it: o
imens\ pl\smuire auctorial\, bizar\ uneori [i un transport
cît se poate de concret în cotidian. Interesant e faptul c\,
pe zona „realist\”, oameni de vîrste, condi]ii [i apartenen]e
profesionale foarte diferite mi-au scris c\ s-au reg\sit în
scenele din Derapaj. Uneori, mi-au spus-o pe un ton iritat:
„Ce-ai f\cut? Am ap\rut în carte?”. E o situa]ie paradoxal\,
în care derapajul fic]ional a fost atît de conving\tor, încît
a tras dup\ el realitatea cotidian\. Întîmpl\rile bricolate au
c\p\tat o autonomie atît de mare, încît publicul a început
s\ se identifice cu ele. Cred c\ acesta e visul oric\rui prozator:
s\-[i aduc\ publicul la nivelul maxim de identificare cu
realitatea fic]ional\. 

I.M.: Eu, la un moment dat, chiar m\ întrebam dac\ exist\
acea edi]ie  pop-up din Patul lui Procust, cu caietele lui Fred
Vasilescu deta[abile.

I. MManolescu: Le recomand celor interesa]i s\ intre prin
anticariate [i s\ întrebe la tarabe.

Pentru mine, Pif-ul este un soi de fantasm\
vie

I.M.: {i  Pif-urile?

I. MManolescu: Cu Pif-urile e o poveste care trece dincolo
de grani]a superficial\ a colec]ionarului maniacal. Sigur c\
lucrurile pot fi citite [i a[a. La urma urmei, ne putem uita
în dulapul autorului [i g\si cele 900 de exemplare. Nu
asta ar fi problema. Lucrurile complicate ]in de faptul c\
pentru mine Pif-ul este un soi de fantasm\ vie, ca madeleina
proustian\. Acolo g\sim spa]iul meu afectiv, materializat
între ni[te coperte colorate. Le deschid [i, ajutat de Placid
sau Gai-Luron, m\ am\gesc în fiecare diminea]\ c\ nu sînt perisabil. Eroii mei cad de pe
acoperi[urile blocurilor [i, cel mult, le ies din cap ni[te stele verzi, dar altfel nu p\]esc nimic. Î[i p\streaz\
vîrsta, î[i p\streaz\ zîmbetul, sînt inalterabili. Naiv [i utopic, nu?

I.M.: Se poate numi [i inspira]ie pentru Derapaj acest suport afectiv, chiar dac\ la roman a]i lucrat
programatic, dup\ cum a]i spus. B\nuiesc c\ a]i avut [i alte surse de inspira]ie. De exemplu, prietena
dumneavoastr\  în ce m\sur\ v-a inspirat?

I. MManolescu: În materie de achizi]ii de Pif-uri, nu. A fost întotdeauna contra. Pe de alt\ parte, a avut
inteligen]a [i diploma]ia s\ m\ lase s\-mi v\d de mica mea obsesie [i, încetul cu încetul, am reu[it s\
umplu tot dulapul, e drept, p\strînd u[a închis\. De regul\, romancierii nu-[i dezv\luie re]etele [i
modelele; ofer\ doar informa]ii par]iale. V\ pot spune doar atît, c\ unul din scopurile cu care am
pornit la drum a fost s\ construiesc un personaj feminin care s\ r\mîn\ în con[tiin]a publicului. S\ poat\
fi asociat cu diferite figuri din via]a real\, [i, în acela[i timp, s\ aib\ suficient\ for]\ pentru a fi urm\rit
[i peste 10, 15, 20 de ani. 

A.C.: Atunci, s\ punem problema invers. Prietena dumneavoastr\ ce reac]ie a avut la personaj?

I. MManolescu: A fost foarte mul]umit\ de modul cum apare în carte personajul Maria. Mi-a dat [i cîteva
sugestii, chestiuni de detaliu. De altfel, am avut un mare ajutor în acest prim cititor al Derapajului. Trebuie
s\ spun c\, în materie de lectur\, am beneficiat de un suport tehnic venit din trei direc]ii. În primul
rînd, prietena mea. Apoi, tat\l meu care, ca istoric [i critic literar, e extrem de atent la ceea ce scriu. În
sfîr[it, doi redactori devota]i de la Polirom, Lucian Dan Teodorovici [i Ines Simionescu. Ei au verificat prin
Larousse-uri date, nume, termeni, urm\rind detaliat ce se întîmpl\ în carte, pentru a o aduce la o condi]ie
de plauzibilitate perfect\. Ce ne-a mai sc\pat a fost oricum corectat la reprint. Altfel, e contraindicat s\
]ii cont de foarte multe p\reri în acela[i timp. Dac\ ar fi s\ m\ iau dup\ toate p\rerile care se învîrt
acum în jurul Derapajului, ar trebui fie s\-mi pun romanul într-o caset\ aurit\ [i s\-l ]in sub pern\, fie
s\-l rup în buc\]ele [i s\-l arunc pe geam. 

A.C.: A]i spus la un moment dat c\ a]i lucrat timp de doi ani la  Derapaj. În tot acest timp, a]i ]inut secret faptul
c\ scrie]i la un roman?

I. MManolescu: Nu, n-a fost nici un secret. Îmi amintesc c\, într-un interviu publicat în Suplimentul dde ccultur\,
Dan C. Mih\ilescu regreta c\ diver[i prozatori, printre care m\ cita [i pe mine, s-ar fi l\sat de scris. N-am vrut

s\-l dezam\gesc, a[a c\ reac]ia mea în urm\ cu un an [i ceva a fost c\ „iat\, am pe mas\ un roman care e aproape
gata”. Practic, nu mai era nici un fel de mister pentru nimeni. Zvonurile au început s\ circule, am citit [i ni[te

fragmente la o întîlnire cu studen]ii în biblioteca Facult\]ii de Litere [i, în scurt timp, am fost contactat de
editura Polirom. Mai departe, publicarea a decurs foarte repede. Poliromul a scos Derapaj într-un termen
extrem de scurt, cam în patru luni de zile. Ceea ce e un semn c\ romanul a interesat foarte mult... 

Invit cititorii s\ fac\ explor\ri prin Facultatea de Litere, poate vor descoperi podul
misterios la care nici eu, nici dumneavoastr\, nu am reu[it s\ ajungem

I.M.: Apropo de suspans. Urm\ririle, tablourile cu supraimprimare secund\, r\pirea celui mai mare scriitor român
în via]\...

I. MManolescu: ...despre care nu [tim nici acum cine e...

I.M.: La aceste sec]iuni cum a]i lucrat? B\nuiesc c\ aici modulele nu au mai func]ionat, [i c\ a]i recurs la sinopsisuri
scenaristice...

I. MManolescu: Nici m\car. Aici intervin fulgura]iile de imagina]ie ale romancierului. Scenariile mele sînt exclusiv
mentale, nu ajung niciodat\ pe hîrtie. Pur [i simplu mi-am imaginat cum ar ar\ta o urm\rire pe [oseaua
Bucure[ti-Constan]a, varianta prin Urziceni-Slobozia. {tiam drumul foarte bine, îl f\cusem de nenum\rate ori;
acum am renun]at la el, sînt prea multe radare. La fel cu Facultatea de Litere, îi cuno[team arhitectura,
geometria, structura înc\perilor. {i totu[i, foarte mult din descrierea interioar\ este o inven]ie, un construct
care î[i genereaz\ propria realitate. Invit cititorii Noii LLiteraturi s\ fac\ explor\ri prin Facultatea de Litere, poate
vor descoperi podul misterios la care nici eu, nici dumneavoastr\, nu am reu[it s\ ajungem, de[i am cerut [i am
ob]inut ajutorul decanatului. 

A.C.: Toate urm\ririle, detaliile, misterele, ca [i pove[tile cu supraimprimarea secund\ ]in de o latur\ mai
consumist\ a romanului, care imprim\ [i un ritm de lectur\. E un fel de a face marketing?

I. MManolescu: A]i observat una din cele dou\ strategii narative la care am recurs. Prima ar fi strategia consumist\,
ce tinde s\ atrag\ aten]ia unui public pasionat de
suspans, de urm\riri, de b\t\i, de scene erotice mai mult
sau mai pu]in soft. Cea de-a doua ar fi strategia cult\, c\utînd
s\ antreneze un public avizat: profesori, critici, studen]i,
oameni care, în general, merg în bibliotec\ sau lucreaz\
zilnic cu c\r]ile. Aici, Derapaj încearc\ s\ recicleze construc]ii
tematice [i preferin]e de lectur\ de alt calibru. 

A.C.: Cum ar fi...

I. MManolescu: Cum ar fi o rediscutare istoric\ a literaturii
române, schi]at\ de un personaj lector la Filologie. Sau o
evaluare a sistemului de înv\]\mînt, sugerat\ de trei prieteni
care lucreaz\ în sistem (un matematician, un literat, un
desenator). Sau o supraimprimare între lumea real\, de
beton [i prefabricate, a lui Nicolae Ceau[escu [i cea virtual\
a blogger-ilor [i hacker-ilor din 2005. Fiecare strategie are
rolul ei, unul extrem de important atunci cînd încerci s\
cucere[ti un public variat. Pe scurt, „consumist” [i „cult” –
dou\ pedale narative ale aceluia[i roman. Dac\ la începuturile
scrierii romanului Derapaj am fi introdus un pitic fotografic
în creierul lui Ion Manolescu, exact ca în mintea lui John
Malkovich, am fi z\rit mai multe pove[ti, clipind [i func]ionînd
în acela[i timp [i în direc]ii foarte diferite.

Cel mai mare scriitor român în via]\ r\mîne
o enigm\

I.M.: Exist\ [i mult\ autoreferen]ialitate în roman, de la
ciudata carte numit\ Alexandru [i scris\ de un oarecare
ESCU, pîn\ la rela]ia de rudenie între Alexandru Robe [i
cel mai mare scriitor român în via]\. Te întrebi la un moment
dat, ca la teatru, cine-i care?

I. MManolescu:Sincer s\ fiu, nici eu nu mai [tiu. Glumesc! E vorba de o autoreferen]ialitate
cu dublu trucaj. Uneori, e[ti tentat s\ asociezi personaje sau secven]e din
carte cu persoane reale [i secven]e „adev\rate” [i, în momentul în care
a[tep]i o dezv\luire biografist\, povestea se fractureaz\ [i e[ti dus fie în fantasm\,
fie în minciun\. Alteori, se întîmpl\ invers: pleci de la o situa]ie în întregime
inventat\ [i, cînd ajungi la cap\tul ei [i îi cau]i încheierea „fictiv\”, î]i sînt injectate
ingrediente „reale” perfect identificabile, ce schimb\ datele lecturii.
Autoreferen]ialitatea cu dublu trucaj are efecte interesante: cititorul e aproape
convins de consisten]a planului referen]ial (fie el „real” sau „fictiv”) [i începe
s\ confunde realitatea pove[tii cu propria lui realitate. Dac\ întinde mîna, o
poate [i cuprinde. 

I.M.: Pentru c\ cel mai mare scriitor român în via]\ îi spune la un moment dat
lui Alexandru Robe „eu de]in cheile pove[tii”, e limpede c\ cel care de]inea
cheile pove[tii în acel moment în roman era]i dumneavoastr\. Cel mai mare
scriitor român în via]\ sînte]i dumneavoastr\?

I. MManolescu: Cel mai mare scriitor român în via]\ r\mîne o enigm\. Nici eu,
nici personajele mele, nici cititorii nu-l cunosc. Se [tie îns\ c\ este r\pit într-o
manier\ gangstereasc\: i se trage un sac pe cap, e aruncat într-un portbagaj
[i dus la ]ar\, la Tuzla, s\ dezlege i]ele pove[tii. Putem doar presupune c\,
undeva în carte, ni se dau indicii despre identitatea lui. Eu, dac\ a[ fi cititor [i
a[ pune mîna pe Derapaj, a[ vrea s\ aflu cine este cel mai mare scriitor
român în via]\.

A.C.: Se g\sesc argumente prin roman pentru mai multe teorii. Eu m\ gîndeam
c\ cel mai mare scriitor român în via]\ s-ar putea s\ fie Globalmind-ul. {i a[
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România, în buna tradi]ie interbelic\, dar [i a perioadei comuniste. La noi, familia r\mîne, în
mod fericit, un element coagulant. 

Derapaj a intrat deja în reprint de la sfîr[itul lunii ianuarie
I.M.: Pe cînd s\ a[tept\m un al doilea tiraj al romanului?

I. MManolescu: Derapaj a intrat deja în reprintde la sfîr[itul lunii ianuarie. Din partea libr\riilor,
exist\ comenzi consistente, atît în Bucure[ti, cît [i în ]ar\. Vînzarea on-line merge [i ea
foarte bine. Oamenii sînt curio[i, au auzit c\ e o carte neobi[nuit\. În principiu, reprint-
ul acesta echivaleaz\ cu al doilea tiraj. Tehnic, sigur c\, abia în momentul cînd o s\
avem pe copert\ alt an de apari]ie, 2007 sau 2008, putem vorbi de o edi]ie nou\. Distinc]ia
nu mi se pare foarte important\, în m\sura în care orice reprint presupune o recorectare
a textului [i o cizelare a micilor sc\p\ri. Sînt scriitori care sus]in c\ nu au nevoie de nici
un fel de redactor de carte. Mie mi se pare imposibil s\ lucrezi f\r\ un redactor [i f\r\
m\car dou\ perechi de ochi care s\-]i semnaleze imperfec]iunile. 

A.C.: Cum s-a întîmplat cu partea editorial\? De ce a]i ]inut s\ fie un  hardcover cu
supracopert\?

I. MManolescu: Editura Polirom a considerat c\ formatul optim este acesta, chiar dac\
au existat voci care au spus c\ e greu s\ lansezi pe pia]\ un hardcover de 650 de pagini.
Silviu Lupescu, directorul editurii, a acceptat de la început s\ plas\m cartea în „Fiction
Ltd”, o colec]ie de prestigiu, proasp\t ie[it\ dintr-un proces de rebranding. {i a
avut încredere c\ romanul se va vinde. Am plecat împreun\ de la ideea c\
percep]ia publicului poate fi influen]at\, c\ a-i prezenta o carte groas\ nu
înseamn\ doar a-i pune în bra]e 760g de cultur\, ci [i a-i da ceva rezistent, un
obiect important, pe care s\-l poat\ a[eza în bibliotec\ [i p\stra acolo 10-20 de ani. 

A.C.: O ultim\ întrebare: ilustra]ia.  Cine a ales-o [i cum?

I. MManolescu: În privin]a supracopertei, mi-a fost prezentat\ o singur\ variant\,
conving\toare, a lui Radu R\ileanu. N-a mai fost nevoie de nici o negociere. Graficianul
M\d\lina Iordache a intuit mecanismul de construc]ie al c\r]ii [i a reu[it s\-l redea
prin acea figur\ cibernetizat\, dar în acela[i timp perfect uman\. Elegan]\,
adecvare la con]inut, policromie – ce-mi puteam dori mai mult? O tipografie care s\
mute estetica de pe calculator în pagin\! Editura a avut mîn\ bun\ cu Lumina, din
Bucure[ti. Oamenii de acolo merit\ toate mul]umirile. Derapaj atrage aten]ia cînd o
vezi într-o libr\rie sau la tarabe, ceea ce e o onoare pentru mine. Am v\zut-o la
tarabe – nu o spun ironic, sînt chiar încîntat. Doar c\r]ile care se vînd [i sînt bune
ajung la tarabagii, exact ca în roman. 

Ana Chiri]oiu, Igor Mocanu
Foto: Elena Dr\ghici

vrea s\ vorbim un pic [i despre  Globalmind. Îi lipse[te foarte pu]in ca s\ fie o teorie
conspira]ionist\. A]i angajat o ideologie personal\ în construc]ia asta?

I. MManolescu: Nu i-a[ zice chiar ideologie. A[ numi-o mai degrab\ un mod fic]ional de a
trata teorii politice, sociale sau economice. Cînd observi c\ exist\ coinciden]e stranii sau
rupturi grave la scara istoriei mici sau mari, e[ti tentat s\ le asociezi unei explica]ii unitariste.
Aici intervine aparatul teoretic de care vorbeam, injectat în nara]iune. Dac\ mai e[ti influen]at
[i de fic]iunea speculativ\, începi s\ a[ezi sub aceea[i p\l\rie lucruri extrem de diferite
între ele. Sigur c\ n-a[ invoca doar argumentul teoriilor conspira]ioniste, s-ar putea aduce
în discu]ie [i modelul fic]iunilor cibernetice, în care apar societ\]i totalitare ale viitorului, elite
ale controlului politic [i economic...

A.C.: ... sau vorbi despre critica sistemului – numai c\ acest gen de critic\ a sistemelor din spatele
sistemelor vine dintr-o zon\ ideologic\ de stînga. Dumneavoastr\ de pe ce pozi]ie vede]i aceste
lucruri?

I. MManolescu: Apartenen]a mea existen]ial\ [i intelectual\ nu poate face abstrac]ie de cele
dou\ sisteme în care am crescut. Mai întîi, cel comunist, în care mi-am petrecut copil\ria, adolescen]a
[i o mare parte a studen]iei. Nu l-a[ mai descrie, e suficient de acut în Derapaj. Apoi, cel
capitalist, matur, „de tranzi]ie”. S\-i spunem „pseudocapitalist”, m\car pentru perioada ’90-’96,
gestionat\ de un regim autoritarist [i cu nostalgii sovietice. 

A.C.: Cum a]i trecut prin acest regim?

I. MManolescu: Furios [i decep]ionat, ca mai to]i prietenii mei. Iluziile noastre s-au f\cut repede
]\nd\ri; la fel, încrederea în noua Putere. Prin februarie 1990, doar naivii mai credeau c\
România are o conducere democratic\. Regimul Iliescu s-a bazat pe adaptarea etatismului ceau[ist
la cerin]ele „economiei de pia]\” [i pe deghizarea politic\ a ideologiei comuniste în cea a „social-
democra]iei”; o fars\ na]ional\, în care 85 % din popula]ie a crezut. A fost o epoc\ bîntuit\ de
explozii sociale, de violente manevre politice, de suprimarea sau controlarea libert\]ilor cet\]ene[ti
în forme dintre cele mai brutale. Pe atunci, scriam articole civice la Contrapunct [i România lliterar\
[i veneam la demonstra]ie în Pia]a Universit\]ii. Ni[te vremuri tulburi, cînd, dup\ prima mineriad\,
mul]i studen]i au fugit din România! Oricum, e evident c\ ambele sisteme [i-au pus amprenta
asupra mea. 

A.C.: S\ ne întoarcem la  prezent... Cum r\mîne cu critica ideologic\ a sistemelor?

I. MManolescu: Ea vine dintr-o observare a anomaliilor func]ionale. M\ mir\ de pild\ faptul c\
ast\zi mul]i intelectuali, inclusiv din zona universitar\, se pretind adep]i categorici ai sistemului
liberalist, de[i lucreaz\ în institu]ii bugetare sau, înc\ mai ciudat, gestioneaz\ resurse ale Statului.
Argumentele lor ideologice intr\ în contradic]ie cu statutul lor profesional. P\rerea mea este
c\ intelectualul, [i, în particular, universitarul, ar trebui s\ aib\ permanent o viziune critic\
asupra sistemului. Mi-e greu s\ cred c\ aceast\  viziune ar putea fi una „liberal\”. 
{i totu[i, este la mod\ s\-]i declari o asemenea afiliere de gîndire, chiar dac\ ai p\strat în
buzunar carnetul PCR. Dificultatea unui racord intelectual critic – s\-i zicem alternativ la
oferta sistemului –  vine dintr-un motiv simplu. Dup\ 1989, sub presiunea strivitoare a
Partidului-Stat (FSN, rebotezat FDSN, apoi PDSR), ideologiile nu au avut posibilitatea s\
se redezvolte firesc [i s\ aib\ un corespondent politic [i economic corect.
În ciuda denumirii postdecembriste a partidelor, social-democra]ia nu a fost reprezentat\
în România, a[a cum nici liberalismul n-a avut referent. Acurate]ea modelelor europene?
Înscrierea în rîndul marilor familii politice? O glum\, jucat\ de fo[tii activi[ti comuni[ti
[i de securi[tii de rang înalt, pentru a mima democra]ia. Practic, ce a interesat clasa
politic\ a fost ob]inerea puterii [i apoi redistribu]ia clientelar\ a resurselor
acesteia. 

A fi profesor înseamn\ s\ ai o rela]ie extraordinar de pl\cut\
cu studen]ii

I.M.: Cum ar ar\ta o zi de scris la  Derapaj?

I. MManolescu: În felul urm\tor: un individ neb\rbierit, în pantaloni de trening [i
cu o bluz\ cu mîneci lungi, r\sturnat pe tastatura computerului, butonînd între
6 [i 10 ore [i trezit din cînd în cînd din trans\ de interven]iile prietenei sale, cînd
cu o îmbiere la o cafea, cînd cu o invita]ie la film, cînd cu o sugestie de canast\.
E greu s\ le ]ii pe toate în echilibru. Am spus-o [i o repet: literatura merit\
multe, nu va merita niciodat\ s\-]i distrugi via]a pentru a avea o statuie în eventuala
posteritate. 

A.C.: Propor]ional, cam cît timp v\ ocup\ scrisul, nu numai cel fic]ional, ci [i cel
academic?

I. MManolescu: E greu de spus. Eu, prin zodie, sînt berbec. Asta înseamn\ c\,
temperamental, sînt predispus salturilor. Sînt perioade în care lucrez foarte mult,
adic\ luni de zile aproape f\r\ oprire, doar cu pauzele nocturne, [i sînt perioade
în care simt nevoia s\ arunc din fa]\ orice carte sau revist\ [i s\ m\ uit la
mi[carea norilor, s\ fug pe munte sau s\ ajung pe-o plaj\ pustie. Sigur c\
scrierea unui roman de propor]ii presupune disciplin\. Am fost nevoit de nenum\rate
ori s\ uit de povestea muncii în salturi [i s\ stau la masa de lucru, s\-mi t\b\cesc
fundul pe scaun cu un num\r fix de pagini pe zi.

A.C.: {coala v-a incomodat?

I. MManolescu: Absolut deloc. Cei care spun c\ [coala reprezint\ un impediment în
afirmarea propriilor talente literare fie sînt ipocri]i, fie nu-[i fac meseria cu pl\cere. Eu
am zis mereu c\ a fi profesor înseamn\ s\ ai o rela]ie extraordinar de pl\cut\ cu studen]ii.
Asta e prioritatea. Spre deosebire de personajul din roman, care de multe ori este
grumpy, cinic sau dezabuzat, nu am avut vreodat\ parte de asemenea sentimente în
raport cu elevii sau cu studen]ii. M-am bucurat întotdeauna s\ lucrez cu ei [i n-a[ renun]a
la meseria mea sub nici o form\. 

I.M.: Scriitorul Ion Manolescu din ce tr\ie[te?

I. MManolescu: Din salariul pe care îl prime[te de la Facultate ([i care e unul discutabil), din
banii pe care îi ob]ine din drepturi de autor (un tiraj epuizat într-o lun\ [i jum\tate î]i poate
aduce ni[te beneficii), din colabor\ri la reviste care pl\tesc la timp [i apreciaz\ valoarea,
ca Idei îîn ddialog – unul din pu]inele cazuri de publica]ie cultural\ care te remunereaz\ prompt
[i pe m\sura competen]elor tale. {i, de asemenea, din sprijinul familial. El se p\streaz\ în
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P ove[ti ccu mmine este volumul de debut al Laviniei Brani[te, 23 de ani, absolvent\
a Facult\]ii de Litere din Cluj, actualmente masterand\ la Facultatea de Limbi [i
Literaturi Str\ine, sec]ia traduceri, Bucure[ti. Pove[ti ccu mmine este un volum în
care nu se braveaz\, care nu sugereaz\ preocup\ri morbide [i în care nu avem nici

cine [tie ce disloc\ri stilistice, ba din contra, din acest punct de vedere, ne g\sim în zona  previzibilului
[i a comunului („cl\diri frumoase”, „ap\ mîloas\”, „cu bra]ele deschise”, „ca-ntr-un dans magic”
etc.). Sim]\mintele [i pasiunile  sînt de o larg\ recognosciblilitate, pentru c\ poeta nu e cinic\ cu
ea `ns\[i, egoul nu e schimonosit pentru efecte de mirare baroc\, ci r\mîne rotund [i integru. Jocul
dintre realitate [i artefact (una din temele centrale ale c\r]ii) se rezolv\ în dauna manipul\rii vie]ii
prin estetic\:
”Tot încercam s\ ne impresion\m unul pe altul/ Cu textele noastre,/ Tot încercam s\ ne cucerim cu
poezii despre alte iubiri/ (Uite cît de frumos a[ putea s\ te iubesc,/ Uite cît de frumos a[ suferi dac\ ai
pleca)/ {i eu m\ arunc în tot felul de pove[ti,/ S\ le tr\iesc [i s\ le pot scrie,/ Fiindc\ de inventat nu a[

putea s\ inventez nimic.”). Deci, via]a este tr\it\ ca literatur\, dar
comunicarea dintre cele dou\ porne[te dinspre prima; nu sînt proiectate
fantezii asupra realit\]ii; pove[tile se g\sesc deja acolo [i nu pot fi
inventate.
Prima parte a volumului e constituit\ din poeme scurte, de valori
inegale, grupate sub titlul În sspatele llor: unele e[uate într-un fel de
aforistic\ juvenil-blagian\ ( „Numai [i numai din iubire/ Poate veni
dorin]a omului/ De a smulge cîte o coast\/ Fiec\rei femei care îi iese în
cale”, Numai [[i nnumai ddin iiubire); „Cîteodat\ mamele au puterea/ De a
da copiilor lor nume atît de frumoase/ Încît la Judecatata de apoi
Hristos le iart\ tot/ Doar pentru c\ îi place cum îi cheam\...” (Cîteodat\
mamele), altele – inteligente pasteluri de c\l\torie („În jurul meu, cl\diri
frumoase,/ Sînt toate trecute pe hart\/ {tiam odat\ [i cum se numesc,/
Dar acum nu/ Acum e doar Parisul aruncat peste mine”, Paris bby DDay), cele
mai reu[ite fiind poemele de dragoste – pure [i simple, felul poetei de a-
[i tr\i sentimentele prin intermediul locurilor comune fiind, de fapt,  decen]a
[i generozitatea acestora („Deschide-mi u[a, iubite,/ {i d\-mi mîna/ S\
te duc prin ora[ul de decembrie./ S\ alunec\m pe ghe]u[ul din fa]a blocului,/
S\ scutur\m pomii de z\pad\,/ S\ alerg\m pîn\-n centru / {i-n mijlocul
str\zii/ S\ ne s\rut\m/ Sub becurile colorate...”, Colind).
Punctele importante ale volumului sînt tocmai cele dou\ pove[ti de
dragoste din final, una cu Cipri (Despre mmine [[i CCipri. OO ppoveste aadev\rat\)
[i cealalt\ cu Filip (Via]a ccu FFilip). În prima, impresioneaz\ onestitatea
[i concentrarea foarte strîns\ pe obiectul afec]iunii, care d\ nuan]e de
incanta]ie veterotestamentar\ (chiar dac\ fondul poetic e la polul opus
unor astfel de referin]e):
“Cipri,/ Îmi beau ceaiul de mu[e]el/ {i m\ gîndesc la tine,/ Cum î]i f\ceai
omleta la oficiu/ În tricoul \la mulat./ Mi-ai oferit foc,/ Dar eu aveam
deja chibrit,/ {i-am stat acolo lîng\ tine pîn\ a fiert apa,/ Iar tu, stînjenit,/
M-ai l\sat s\ te privesc/ Cum i]i preg\teai hrana./ {i am mai stat acolo,
lîng\ tine,/ Pîn\ m-ai aten]ionat./ {i-am zîmbit [i ]i-am zis cum m\

cheam\/ {i tu ai spus gata./ Cipri,/ De cînd te-am cunoscut/ M\ sp\l pe din]i mereu înainte de a ie[i pe
hol,/ Sperînd c\ m\ pînde[ti s\ m\ s\ru]i.”
Citititorul nu e întîmpinat de o con[tiin]\ orgolioas\ care s\-[i marcheze teritoriul prin delimitarea de
patern-urile de limbaj [i c\utarea unor efecte nemaiîntîlnite, primind în schimb efecte de o „superb\
naivitate” (sintagma apare în studiul lui N. Manolescu despre Odobescu): „Cipri,/ U[a ta e atît de
frumoas\/ C\ îmi vine s\ plîng”.
Filip nu e la fel de ignorant ca Cipri (care o întreab\ dac\ are probleme cu calculatorul atunci cînd
ea îi spune c\ au de vorbit); e un artist (fotograf) intransigent, care se/o întreab\ cum poate tr\i
[tiind c\ nu e o femeie frumoas\, dup\ care o pozeaz\ în timp ce ea plînge în buzunarul de la
piept. Povestea se delimiteaz\ de tonul (diurn) de pîn\ atunci al c\r]ii [i plonjeaz\ în imagerii
bizare:
„...În curtea lui/ Filip cresc plante foarte inalte,/ Dintre acelea cu care trebuie s\ vorbe[ti./ {i
printre plante trec eu din cînd în cînd [i le aduc ap\ de canal,/ Dar nu din g\leat\ sau din
palme,/ Ci din gît le dau apa asta ca unor pui fl\mînzi...”.
Notînd aceast\ excep]ie de final, putem spune c\ pove[tile Laviniei Brani[te se cer crezute
pentru ca animismul ce ordoneaz\ totul din spatele cuvintelor s\ poat\ fi perceput, la
fel cum Cipri ar fi  trebuit s-o cread\ cînd ea îi atr\gea aten]ia: „Gînde[te-te c\ dincolo
de discuri [i hîrtie/ E via]a/ {i c\ via]a e mai real\ decît pare./ Încearc\ numai s\-]i
imaginezi ceva adev\rat.”

BBooggddaann BBoouurreeaannuu are 22 de ani [i este student în anul IV la Facultatea de Litere a Universit\]ii din Bucure[ti.
A participat la un proiect literar experimental, RRuubbiikk, coordonat de Simona Popescu. Este interesat de
fenomenul poetic actual.  

bogdan
boureanu

iiiimmmmppppaaaassss  nnnnaaaarrrraaaatttt iiiivvvv
via]a ee mmai rreal` 
dec\t ppare

RRoobbeerrtt {{eerrbbaann, 36 de ani,  scriitor, ziarist, realizator tv, director editorial al editurii “Brumar”. A debutat în 1994
cu volumul de poezie FFiirree[[ttee cc\\ eexxaaggeerreezz (Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor din România). Au urmat

OOddyysssseexx, 1996, PPiippeerr ppee lliimmbb\\, 1999, CCiinneemmaa llaa mmiinnee-aaccaass\\, 2006, coautor la CCaarrtteeaa rroozz aa ccoommuunniissmmuulluuii, 2004
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Lavinia Brani[te, 
PPoovvee[[ttii ccuu mmiinnee, „poezie”, 

Editura Paralela 45, 
“Colec]ia DEBUT: poezie”, 

[Pite[ti], [2006], 74 p.
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Cineva de la care am înv\]at foarte multe lucruri are o expresie care mi-a schimbat via]a.
Cel pu]in cîteodat\. Da, o simpl\ expresie, dar bine, eu exagerez pu]in uneori de dragul
efectului, cred c\ am mo[tenit asta de la bunic\-mea care a fost secretar\ [i min]ea non-
stop la telefon. Expresia îi vizeaz\ pe oamenii care-[i dau pe fa]\ caracterul/inten]iile/sl\biciunile/urîciunea

[i sun\ a[a: „a ie[it monstrul din el”. Acum fac o parantez\ [i povestesc ceva din via]a mea
personal\, dar promit s\ revin la expresie (da, bunic\-mea are [i treaba asta, minte atît de mult c\
uit\ ce vroia s\ spun\, de[i niciodat\ nu începe s\ spun\ ceva dac\ nu are un interes foarte
concret, de cele mai multe ori legat de bani). Ce spuneam? A[a. Deci acum dou\ seri m-am certat cu
prietenul meu. M\ rog, ne-am isterizat pu]in [i el a ie[it la bere iar io nu, mai ales pentru c\ într-un
acces de hiperactivitate care nu m\ caracterizeaz\, adic\ foarte nervoas\ fiind, m-am apucat de
cur\]enie [i mi-am pus TOATE hainele la sp\lat – m\ rog, toate care m\ mai încap, deci nu foarte
multe, dar tot ce puteam îmbr\ca afar\. A[a c\ el pleac\ la bere, io pun ma[ina de sp\lat, ies din
baie s\ fumez o ]igar\ în lini[te, [i... nici o brichet\, nici un chibrit, nici un foc aprins la aragaz, nici
un vecin cu care s\ fiu în rela]ii de zah\r-inunda]ie-brichet\ [i mai ales nici o pereche de pantaloni

bbbbooooooookkkkaaaalllleeeerrrrtttt
picaresc dde [[antier

cristina 
chevere[an

Nicolae Str`mbeanu, 
SSccrriissooaarreeaa 
ppee ccaarree nnuu oo vveeii cciittii nniicciiooddaatt\\,
Bucure[ti: Humanitas, 2006 (312 p.)

Nicolae Str`mbeanu, 
EEvvaanngghheelliiaa 
dduupp\\ AArraaññaa, 
Bucure[ti: Humanitas, 2004.

nesigurantze

cine ss\nt mmai rr`i, 
mon[trii bbuni 

sau mmon[trii rr`i?

maria 

manolescu

N\scut în 1956, Nicolae Strîmbeanu nu poate fi u[or încadrat în vreo genera]ie literar\ pe considerente biologice.
De ce? Pentru simplul motiv c\, dup\ cum afl\m din ludica schi]\ de portret ce îi înso]e[te al doilea roman,
„s-a trezit într-o bun\ zi scriind pentru prieteni. Mai tîrziu pentru el însu[i. {i, în cele din urm\, pentru toat\
lumea. La vîrsta rutinei depline [i a dorului de pensie a binemeritat un debut cu valuri multe”. Într-adev\r,

Evanghelia ddup\ AAraña a fascinat în 2004 nu doar prin con]inutul îndelung comentat [i aplaudat, ci [i prin cei 48 de ani
scur[i din via]a autorului înainte s\ o publice. Destui se întrebau, în urma acestui fapt mai pu]in obi[nuit, pe cînd urm\torul
volum marca Strîmbeanu?
Ei bine, a sosit c\tre finele lui 2006, tot la Humanitas, sub forma Scrisorii ppe ccare nnu oo vvei cciti nniciodat\. Pentru fanii
tumultuoaselor peregrin\ri ale lui Joaquin Araña, mare va fi surpriza: „marca” Strîmbeanu î[i p\streaz\ talentatul
designer, suferind îns\ o radical\ schimbare de concept. Amatorii de exotic, c\ut\torii de comori [i epoci bine ascunse
în faldurile vremii [i-au pierdut cu siguran]\ {eherezada a[teptat\. Surpriza, senza]ionalul, suflul sacadat al aventurii,
combina]ia de efect între în]elepciunea cu vorb\ domoal\ [i pasiunile aprige ale proscri[ilor sor]ii au disp\rut. Departe
de a reedita pitorescul roman de c\l\torii [i vise medievale, Scrisoarea... exploreaz\ picarescul de [antier al unei existen]e
banale în ceau[ism.
Cartea este istorisirea arid (tragic, comic, absurd – pe alocuri) de realist\ a unei vie]i tr\ite cu unicul scop de a reveni
acas\. Timi[oara este o fata morgana, cadru al fostei iubiri, punct de plecare [i terminus al unei altfel de ini]ieri. Dac\ traseul
lui Araña îmbina fantezia cu mistica [i tr\irea plenar\, cel al „domnului enjiener” se contureaz\ în realitatea mult mai pu]in
roman]ioas\ a combinatelor, uzinelor, laboratoarelor mizere. Culoarea local\ este acum cenu[iul; starea de spirit –
deprimare, grea]\, resemnare. Escapismul entuziast c\tre t\rîmuri îndep\rtate este înlocuit de obsesia sc\p\rii din iadul
compromisurilor, amenin]\rilor, sl\biciunii, urii. Cercurile concentrice ale chinului stau m\rturie unui univers infernal. 

Lumea descris\ nu apar]ine marilor convingeri, ci lipsei sau pierderii lor. Strîmbeanu se serve[te de o galerie de
personaje simbolic-m\runte (M\ciuceanu, Ciobotea, G\in\, Cheltuitoru, Gicu Argint, Cervantes etc.) pentru a reînvia

un trecut recent, cu drumuri str\b\tute de mul]i al]i prozatori ai momentului. Concentrîndu-se pe tipuri cunoscute
din experien]\ – personal\ sau colectiv\ –, le red\ cu aten]ie sporit\ comportamentul, mentalitatea,

vocabularul mai mult sau mai pu]in rudimentar, gradul de (in)cultur\. Scrisoarea inginerului r\t\citor c\tre
Prin]esa demult pierdut\ este mai degrab\ o fi[\ de observa]ie clinic\ a unui sistem bolnav, un studiu sociologic

stratificat.
Romanul creeaz\ aceea[i impresie de pelicul\ în mi[care ca [i Evanghelia ddup\ AAraña. Dac\ acolo, scenele

de ac]iune [i loca]iile inedite se succedau rapid, aici, trecerile sînt abia sesizabile, suprapunînd vîrstele
interioare ale naratorului (fiecare cu propria distribu]ie). Prezentul [i trecuturile se intercaleaz\ într-un

flux al con[tiin]ei în[el\tor, articulat narativ cu grij\. Unica prezen]\ constant\ este, de fapt, marea
absen]\: „Prin]esa”-destinatar\ a rîndurilor c\r]ii, protagonist\ a înc\ unui e[ec. Solar\ poate doar

în memoria inimii, ea se dovede[te o dezam\gire menit\ a îndep\rta sentimentele reale. Pare
aproape firesc, în vidul de emo]ie al unei epoci împietrite.
Publicînd Scrisoarea... dup\... AAraña, Nicolae Strîmbeanu î[i demonstreaz\ abilitatea de a st\pîni
stiluri [i registre total diferite, scriind cu egal\ pl\cere. Romanul pare a fi rezultatul unui pariu
cu sine [i cu ceilal]i: iat\, se poate [i a[a! Anastasia, Geo, Hilda, Ors, Radu sînt dezbr\ca]i de
aura magic\ a bravurii [i scufunda]i în binecunoscuta mîzg\ pre-decembrist\. Nu mai
vorbesc înflorit, cu arhaisme [i picanterii de alte secole, ci se rezum\ la comunic\ri golite de
savoare, sens [i, adeseori, suflet. Lumea Scrisorii... e una de marionete, salvat\ temporar prin
evoc\rile melancolice ale unei pove[ti de dragoste suspendate, pe fundal sordid. Nicolae
Strîmbeanu scrie cu precizie, îndîrjire [i chiar umor un veridic roman al celor mul]i, subiectul
nepermi]îndu-i fermec\toarele artificii utilizate anterior, cînd „naviga” temerar pe Marea Oceanic\...

CCrriissttiinnaa CChheevveerree[[aann are 28 de ani, este asistent\ la Catedra de Englez\ a Universit\]ii de Vest din Timi[oara.
Traduc\toare, critic literar, cronicar al revistei OOrriizzoonntt, doctor în filologie, autoare a dou\ volume de studii [i

cronici [i a trei c\r]i traduse, dintre care, ultima, împreun\ cu {erban Foar]\. 

nepu[i la sp\lat!!! A[a c\ pun mîna pe telefon, gata
s\ înjur zdrav\n. El nu r\spunde – evident, e sup\rat.
Io sun de vreo 10 ori, înjurînd offline. El nimic. Mai
am de lucru, el o s\ vin\ în cîteva ore (minim 5), am
trei pachete de ]ig\ri dar nici o brichet\, n-am pe cine
s\ înjur a[a c\ dup\ ce-l mai sun pîn\-[i închide telefonul,
m-apuc [i îi r\storn toate rucsacurile în mijlocul camerei
– nici o brichet\, evident. Atunci scot tot dulapul (tot
în mijlocul camerei) [i g\sesc în cele din urm\ o pereche
de pantaloni de trening. Ok. M\ duc la chio[c, cer 4
(patru) brichete, [i primesc de 4 ori ceea ce vede]i în
poz\. {i a[a mi-am adus aminte de expresia asta cu
„monstrul”. Bine c\ nu mi-a r\spuns la telefon. Bine,
exemplul nu e foarte spectaculos, dar pentru mine a
fost o revela]ie, c\ a[a mai am io din cînd în cînd revela]ii
mari pornind de la întîmpl\ri mici. Dar sînt convins\
c\ [i mon[trii \[tia sînt în func]ie de întîmpl\ri, adic\
sînt mici la întîmpl\ri mici [i mari la întîmpl\ri mari. {i
am [i io mon[tri mari [i foarte mari, da’ nu sînt gata
înc\ s\-i scot în lume. Ies numai cînd vor ei. Una
peste alta, sînt cam dezam\git\, a ie[it cam prost,
literatur\ 0, întîmplare 0, iar ca sfat de via]\, nu se ridic\
la valoarea celor din Formula AAs. Da’ dac\ v-a]i gîndit
m\car o secund\ la monstrul vostru, tot se cheam\ c\
am f\cut o fapt\ bun\ azi. Nu? 

P.S. Uneori foarte des sînt cam penibil\ pe genu’ hipie,
[i mîine sigur o s\-mi par\ r\u de efuziunea asta, dar
probabil c\ a[a, pe termen lung [i în absolut,
mon[trii buni sînt mai buni ca mon[trii r\i. Sau nu?
V\ rog io, face]i o fapt\ bun\ [i lumina]i-m\:
mariapursisimplu@yahoo.com. 

Maria Manolescu, 26 de ani, masterand\ în playwriting la UNATC.
Se num\r\ printre cî[tig\torii concursului dramAcum 3 (edi]ia
2006), cu piesa WWiitthh aa lliittttllee hheellpp ffrroomm mmyy ffrriieennddss. Debut editorial:
HHaalltteerrooffiilluull ddiinn VViittaann, Editura Polirom, 2006.
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M arcelic\ intr\ cu sfial\ în sala imens\ a Senatului României. Se a[ez\ stîngaci, pe jum\tate de
scaun, [i plas\ cartela pe postavul verde. Cineva de la prezidiu deschise [edin]a, anun]\
ordinea de zi, apoi se trecu la vot. Marcelic\ strecur\ cartela în fant\ cu grij\, de parc\ s-
ar fi temut s\ n-o rup\, [i vot\. A doua oar\ a fost mai u[or.

La un moment dat sim]i c\ îl bate cineva pe cot.
— E[ti nou aici, a[a-i?
Marcelic\ icni [i se întoarse spre vecin:
— H\? Nou?
— A, da, conchise blînd vecinul, un lungan cu p\rul u[or înc\run]it [i fa]a tras\. Nu te speria! relu\ el
cînd v\zu gura pungit\ a team\ [i ochii c\sca]i ai novicelui. E[ti dublura lu’ \sta, Pavelescu?
— Dublura lu’ Pavelescu?
— Da, adic\ te-a trimis în locul lui. A[a zicem noi: dublura. |[tia, senatorii, ne zic mai urît: momîi
ori, cîteodat\, c\]ei. {tii, fiindc\ facem aport cu cartela lor. Doar nu crezi c\ te-a luat cineva drept
senator! încheie sl\b\nogul.
— P\i, nu... începu slab Marcelic\.
Îl treceau toate apele.
— Sigur c\ nu! înt\ri lunganul. Pe mine m\ cheam\ Daniel. Zi-mi Dani.
— Marcel. Marcelic\... îng\im\ Marcelic\.
— Încîntat de cuno[tin]\. O s\ mai apari pe-aici sau e[ti numai umplutur\ de-o tur\?
Marcelic\ t\cu încurcat.
— Hai, nu te mai fandosi! îl împunse vesel Daniel. Uite, îl vezi pe gr\sanul \la de-acolo? Îi zicem
Veteranul. E omul unuia de la social-democra]i, unu’ Ilie din Dolj. Vine aici de vreo [ase ani în locul
lui. Veteranul cunoa[te pe toat\ lumea. Iar la legi... p\i, la legi nu-l întrece nimeni. Pîn\ [i cei de
la prezidiu îi mai trec cu vederea cînd chiule[te. Eu, dac-a[ fi în locul lui, a[ g\si un partid [i a[
candida pe bune.
— {i... [i-s mul]i... multe dubluri din astea? îndr\zni Marcelic\.
— Ohoho! rîse Daniel. Trei sferturi din Senat. De ce crezi tu c\-i sala atît de plin\? Uite, feti[cana
aia din fa]\, aia simpatic\. E nepoata Noric\i Mikoian, de la liberali. Tipa, adic\ senatoarea,
învîrte ni[te afaceri mari cu armament. N-are timp.
— {i \la? ar\t\ discret Marcelic\ spre un gr\san care citea un ziar, cu foile întinse peste fa]\.
— A, nu! |la-i senator de drept. Nu vezi ce lini[tit cite[te? Îl doare-n cur. Da’ grupul de colo, care
st\ cuminte [i ascult\ atent... \ia sînt de-ai no[tri. Ei, dar dac\ o s\ vii mai des pe-aici, s\ vezi ce
repede înve]i s\-i recuno[ti!
Cei doi mai votar\ o dat\ ceva.
— Ei, [i cît ziceai c\-]i d\ pe zi [eful t\u? întreb\ Dani.
— P\i... [ov\i Marcelic\. Treizeci de lei.
Dani f\cu un calcul rapid:
— Treizeci de lei la dou\zeci de zile... asta înseamn\ [ase sute. Cam pu]in, omule, cam pu]in! Da’ diurn\-
]i pl\te[te?
— Nu, recunoscu tîn\rul, cumva ru[inat.
— P\i vezi? Eu iau o mie pe lun\, plus cheltuielile zilnice. {tii cum se face? Treci tot ce consumi la bufet în
contul [efului, iar el pl\te[te cînd ia salariul. Dar [ase sute pe lun\... z\u c\-i jaf curat!
Marcelic\ plec\ pu]in capul.
— Dar ziari[tii... îndr\zni el, ros de curiozitate, ziari[tii nu fac scandal? Dac\ zici c\-s atî]ia a[a... dubluri în locul
senatorilor.
— Ei, au f\cut ei ceva scandal la început, acum vreo [apte ani, dar nu s-a întîmplat nimic. A[a c\ au l\sat-o
mai moale. Mai fac din cînd în cînd cîte-o anchet\, a[a, ca s\ se distreze, dar nu intereseaz\ pe nimeni. A[a c\
ascult\-m\ ce-]i zic: negociaz\-]i înc\ o dat\ plata. C\, dup\ cîte îmi dau eu seama, o s\ ne vedem destul de
des pe-aici. Nu c\ ar fi un loc r\u, continu\ Dani dup\ o pauz\. Ai p\pic\ ieftin\, nu te plou\, nu te ninge... Sigur,
se poate [i mai bine. Io am un amic la tinerii democra]i. Cine [tie, poate peste vreo doi-trei ani o s\ am cartela
mea personal\!
{i Dani se l\s\ pe spate în scaunul capitonat, întinzîndu-[i relaxat picioarele.
— Se poate a[a ceva? întreb\ Marcelic\.
— Sînt convins! Am auzit un zvon cum c\ anul trecut la deputa]i au intrat pe liste trei dintre fostele dubluri din Camer\.
— Dar, uite, pot s\ te mai întreb ceva? îndr\zni Marcelic\ dup\ o perioad\ în care votar\ vreo dou\ articole de lege.
}ie cum ]i se pare c\ noi alegem mereu senatori [i deputa]i [i dup-aia ei nici nu dau pe-aici? Parc\ e prea de tot!
— Marcelic\! începu Dani pe un ton ironic. Doar n-ai vrea s\ reformezi tu acum societatea?
Marcelic\ t\cu.
— Ei, hai c-am glumit! îl lini[ti Dani. Ce-ai vrea s\ faci? A[a st\ treaba. Dar las’ c\-]i ar\t eu ceva.
Lunganul se ridic\ [i se duse pîn\ la individul gras pe care-l numise Veteranul. {u[oti o vreme cu el, dup\ care se
întoarse.
— Uite c\ trecem iar la vot. Ia fii atent! îi zise el lui Marcelic\.
Veteranul î[i roti privirea prin sal\ [i ridic\ pe jum\tate o mîn\, cu degetul ar\t\tor în jos, ca un împ\rat roman care condamn\
la moarte un gladiator învins.
— Hai, voteaz\! îl îndemn\ Dani pe tîn\r.
Se anun]\ rezultatul votului: 24 de voturi pentru, 61 împotriv\, 3 ab]ineri. Pre[edintele de [edin]\ se uit\ mirat prin sal\, dar
nu spuse nimic. Dup\ un timp se trecu la votarea unui nou articol dintr-o lege pe care Marcelic\ n-o re]inuse. Veteranul ridic\
iar mîna, de data asta cu degetul mare ridicat în sus. Votar\ cu to]ii [i se anun]\ iar rezultatul: 84 de voturi pentru, 2 împotriv\
[i 2 ab]ineri.
— Ai v\zut? întreb\ mîndru Dani.
— Ce s\ v\d? spuse nedumerit Marcelic\.
— |sta a fost votul nostru. Dac\ avem chef, vot\m pentru, dac\ nu, nu.
— Dar mie mi-a spus [efu’...
— La to]i ne-au spus [efii cîte ceva. Dar noi, \[tia, trebuie s\ fim uni]i. Nu conteaz\ de la care partid e tipul care te-a trimis. Aici
sîntem noi [i nu ei. De obicei nu ne batem capul, dar uneori le mai amintim c\ facem ce vrem cu voturile noastre. Doar asta înseamn\
puterea poporului, nu-i a[a?

RRaadduu PPaavveell GGhheeoo,, 37 de ani scriitor, publicist [i umorist român. Redactor [i traduc\tor la Editura Polirom. A publicat volumele AAddiioo,, aaddiioo ppaattrriiaa mmeeaa,, ccuu îî
ddiinn ii,, ccuu ââ ddiinn aa, RRoommâânniiii ee ddee[[tteepp]]ii, FFaaiirriiaa - oo lluummee îînnddeepp\\rrttaatt\\, DDEEXX-uull [[ii sseexxuull.

C
eea ce face din

ultimul volum
al lui Vintil\ Mi-
h\ilescu o carte

prietenoas\ deopotriv\ pentru
comunitatea academic\ [i pentru

publicul larg nu este numai dep\[i-
rea ereziilor clasice ale „studiilor

de specialitate”, ci mai ales faptul
c\, pe parcursul ei, cititorul î[i dezvolt\

abilitatea foarte necesar\ a „privirii
antropologice”. La fel ca în rubrica

Socio hhai-hhui // ... hhai-hhui.ro din Dilema
veche, Vintil\ Mih\ilescu propune [i
aici o popularizare a „privirii antropolo-
gice” în ce are ea mai imediat [i mai
aplicabil, din cinci puncte de vedere
diferite – pentru c\ cele „cinci introdu-
ceri” nu sînt, a[a cum glumea autorul la
lansare, cinci feluri în care [i-a început
cartea (capitolele nu sînt deloc ni[te
ebo[e); ele s`nt tot atîtea perspective
de a aborda o disciplin\ care pentru
mul]i arat\ a[a cum, la aceea[i lansare,
se pref\cea a o în]elege Andrei Ple[u:

„un fel de m\surat norii”. 
Rezonan]a de exotism [i vag al aces-

tei „[tiin]e despre om” este îns\
iluzorie, fiindc\ de ceva vreme

majoritatea studiilor de antro-
pologie se ocup\ mai degrab\

de „aproapele” nostru decît
de triburi îndep\rtate cu obi-

ceiuri bizare. În aceast\
logic\, Vintil\ Mih\ilescu
alege cel mai adesea s\
exemplifice concep-
tele teoretice pe care le
prezint\ cu situa]ii din
via]a cotidian\, din experien]a proprie [i de pe terenul românesc. A[a
se face c\ Antropologie... este într-adev\r un „tratat” exhaustiv (cît
îi permit ambi]iile sale de „introducere”) dublat îns\ de un foarte
bun „jurnal de teren” în circumstan]ele c\ruia cititorul se poate
adesea recunoa[te. Al doilea capitol, despre „natura simbolic\ a
rela]iilor sociale”, este argumentat practic cu un întreg scenariu
cotidian ipotetic care probeaz\ în ce m\sur\ [i în ce fel simbolicul
ne ghideaz\ interac]iunile sociale (contrapunctul este în ce
m\sur\ acest simbolism intens este datorat mai ales istoriei
practicilor culturale decît „naturii” [i astfel cît de expus este
deconstruc]iei). Dar ca model de inteligibilitate [i aplicabilita-
te, a[ aminti mai ales capitolul al patrulea, despre „construc]ii
[i deconstruc]ii antropologice” – un capitol cuprinz\tor, care
e de altfel [i cel mai lung dintre cele cinci. În loc s\-[i asume
morga complexit\]ii incomensurabile a celor ce urmeaz\
a fi discutate – care nu e nici îmbietoare, nici flatant\ pentru
cititori –, autorul începe cu o povestire „de pe teren” în
care arat\ cît de firesc era dispus „nea Gic\”, gazda sa de
la ]ar\, s\ clasifice universul înconjur\tor dup\ o
logic\ proprie, ca orice alt om. Dup\ doar o pagin\, se
arat\ cum aceste clasific\ri, la origine, reflexe, sînt
de fapt ni[te acte politice, „în m\sura în care prefigurea-
z\ raportarea unor actori sociali la un grup de oameni

ana  
chiri]oiu

Vintil\ Mih\ilescu, AAnnttrrooppoollooggiiee..
CCiinnccii iinnttrroodduucceerrii, Editura Polirom,

Colec]ia Collegium. Sociologie.
Antropologie, 2007
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obi[nuin]e
\n cce ccategorie mm` \\ncadrez? 

ana maria 

sandu
amenii pu]in trecu]i de 30 de ani... Ni[te mutan]i care muncesc, fac copii, se
plimb\, încep s\ numere cîte concedii mai au de planificat [i pe unde. Fac poze,
dau telefoane, scriu mail-uri în draci, atît de bran[a]i c\ mi se rupe inima, îi dau
dreptate feti]ei care credea c\ pe la vîrsta mea o s\ se sinucid\. {i caput. 
În fiecare diminea]\ m\ trezesc devreme doar dac\ m\ gîndesc la b\trîne]e,

[i-mi iau picioarele la spinare [i ies val-vîrtej din cas\. Parcul se rote[te în jurul meu, o spiral\.
Alerg pîn\ simt c\ m\ pulverizez, c\ nu m\ mai poate atinge nimic. 
Apoi m\ iau cu alte lucruri [i uit, îmi pierd acro[urile la realitatea cea mai pur\, cea mai
adev\rat\. Mu[chii mi se tonific\ [i obosesc în acela[i timp. Trebuie s\ m\ mi[c, s\ fiu
tare [i s\ nu-mi ar\t vîrsta, s\ nu detectez cumva vreo urm\ proasp\t\ de celulit\.
Cuiburile de fire albe vor fi [i ele distruse, le tai cu forfecu]a chiar dac\ [tiu c\ pedeapsa
e crunt\ [i la fiecare nou\ încercare o s\ descop\r mai multe. 
Ce faci azi? Hîm, s\ m\ gîndesc pu]in. Am stat mult în oglind\ de diminea]\ pentru
c\, peste noapte, m-am pricopsit cu o bub\. {i m\ uitam ca tîmpita la b\[icu]ele alea
care urcaser\ acum sub nas dinspre b\rbie [i nu [tiam cu ce s\ le mai ascund ca
s\ pot ie[i afar\ la alergat. Pîn\ la urm\ m-am enervat [i mi-am zis c\, oricum, o s\
m\ mi[c mai repede decît oricare dintre oamenii care trec pe lîng\ mine [i
pleac\ la serviciu, a[a c\ n-are nici un rost s\ m\ maschez elaborat. De fapt, ce
motive am s\ m\ echipez [i s\ cobor sc\rile în fug\, cînd Ana cea adev\rat\ a[teapt\,
de atî]ia ani, s\ se fac\ cafeaua [i s\ leneveasc\ pe canapea [i s\-[i piard\ diminea]a
în tot felul de imagini neclare? Tabieturile, cu pufo[enia lor, îmi d\deau un scop
în via]\. Prima înghi]itur\ trebuie s\ fie cald\, dulceag\ [i ame]it\ cu dou\
cutiu]e cu lapte. 
Cu tot cu buba (somatizat\, a[a cum crede cineva c\ mi se întîmpl\ mie toate), a
trebuit s\ stau [i s\ transcriu vreo dou\ ore de conversa]ie cu un regizor român.
Nu pot s\ m\ ascult cînd vorbesc în felul \la, nu m\ obi[nuiesc cu vocea mea
“avizat\”. Am descoperit [i c\, atunci cînd fac pe de[teapta, la fiecare paragraf,
mai bag cîte un “m\ rog”. Ce absurd, îngr\m\desc într-un interval de timp atîtea
ticuri, de parc\ \sta ar fi lucrul cel mai adev\rat pe care pot s\-l zic. Stop, nu mai
pot s\-mi ascult vocea. Am scos-o la cap\t cu materialul pentru Re:Publik, dar mi-a
r\mas “m\ rogul” \la lipit de creier. Toat\ ziua am vorbit despre o gr\mad\ de lucruri

[i în propor]ie de, s\ zicem, jum\tate din timp, s\ mor dac\ [tiu cine sînt. 
Îmi întorc capul s\ v\d dac\ nu cumva altcineva cî[tig\ în fiecare zi cîte o tur\ de

parc sau se înscrie la un curs de englez\ într-o cl\dire super îmbulinat\. {i m\ trec iar
toate emo]iile din lume [i-mi completez legitima]ia [i dup\ aia îmi cump\r ni[te

cl\tite pe care le m\nînc pe drum [i m\ mozolesc cu dulcea]\ de mere pe haine [i-mi
zic c\, de fapt, nici nu m-am schimbat prea mult de cînd mergeam la facultate. {i nici nu

mi s-au întîmplat prea multe. Mi-am p\strat nesiguran]a, nelini[tea aia care m\ face s\
nu urc din prima acolo unde am treab\ [i m\ a[teapt\ ni[te fe]e str\ine. 

“Plecatul în recunoa[tere” amortizeaz\ [ocul, m\ complic, [tiu, [i în timpul \sta, sistemul meu
neuro-vegetativ se vulnerabilizeaz\ de-adev\ratelea. 

Au mai intrat în cas\ seara, odat\ cu mine, o poveste de dragoste flendurit\, sumarul unei
reviste [i vreo 20 de mail-uri primite/trimise/citite. A, uitasem de convorbirile la telefon [i de

cîteva invita]ii pe la diverse evenimente care nu m\ intereseaz\. 
Socializ\m? Dac\ m\ întrebi cu cîteva ore înainte, o s\-]i spun în cel mai sincer mod c\ “nu prea

cred”. Dup\ aia îmi scot hainele din dulap, le probez, le aranjez pe pat, a[a cum cred c\ s-ar potrivi
[i ar face senza]ie. Nu am ceea ce, în limbajul de specialitate, se nume[te “o garderob\”. Nici

m\car dispozi]ie pentru supercli[eizata rochie neagr\, care cic\ nici unei femei nu trebuie s\-i lipseasc\.
M\ uit la momîia din dormitor: are mîini, ciorapi, îi g\sesc [i-o curea [i un inel imens, din sticl\

verde. 
Încerc s-o conving s\ ne schimb\m locurile: hai, du-te tu în lume în locul meu, [i basta! 

AAnnaa MMaarriiaa SSaanndduu, 32 de ani, redactor la revista RREE::PPuubblliikk. A publicat în anii studen]iei volumul de versuri PPooeemmee îînn ttrraannzziitt
la Editura Punct, mai tîrziu a mai publicat la Paralela 45 poemul DDiinn AAmmiinnttiirriillee uunnuuii CChheellbbaassaann. Primul ei roman, FFaattaa ddiinn

ccaassaa vvaaggoonn,, a ap\rut la sfîr[itul lui 2006 la Polirom.
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astfel categoriza]i –
iar aceast\ raportare
poate lua forme diferi-
te, de la simpla ironie sau
stereotipurile benigne pîn\
la genocid” [i pot sta, adic\,
la originea discrimin\rilor de
orice fel. 
Nu e întîmpl\tor c\ teoriile [i
conceptele prezentate în
Antropologie... beneficiaz\ de
exemplific\ri accesibile – acest
tip de „povestiri exemplare” care
sparg inevitabila monotonie a
„studiilor” sînt cîrligele cu care
autorul î[i ]ine cititorul nespecialist
în text. Pentru ca, în spatele unei
scene în care evolueaz\, pe rînd,
istoria cultural\, istoria domeniului
[i una a cotidianului, s\ se disting\
de fapt „lec]ia” cea mai util\ pe care
antropologia o are de dat: lec]ia
relativismului (cu toat\ lipsa de
considera]ie pentru „relativismul
postmodern”, pe care autorul
abia o disimuleaz\). Utilitatea
privirii antropologice este
comparabil\ cu aceea a unei
perechi de ochelari pentru
miopie – vederea la distan]\
(mai ales atunci cînd, cum
ar spune un antropolog,
distan]a este, de fapt,
aproapele) are de cî[ti-
gat, se nuan]eaz\, se
diversific\. Mai ales
c\ practica ei este
una frecvent\ – de
la simbolismul ele-
mentar al rela-

]iilor sociale, pîn\ la curiozit\]i exotice despre via]a unor popoare pe care
vorbitorul nu le va cunoa[te niciodat\, dar la care, deseori, se refer\ (autorul
citeaz\ expresia frecvent\ „ca la papua[i” ca exemplu de opacitate
multicultural\).
În ce prive[te „filia]ia teoretic\” a volumului, el se înscrie într-o tradi]ie
deja `mp\m`ntenit\ a studiilor care au renun]at s\ perpetueze
erezia „lecturilor de specialitate”, cu tot ce presupune aceast\ renun]are
– relaxarea vocii, evitarea jargonului restrictiv, coeren]a foarte
necesar\, transparen]a logicii. Cu toate acestea bifate, e limpede
totu[i c\ Antropologie... este, înainte de toate, un manual: mul]imea
de teorii, citate, complet\ri [i referin]e imprim\ c\r]ii un ritm
de lectur\ specific „studiilor” în care cititorul nepreg\tit î[i poate
pierde, dac\ nu capul, cel pu]in disponibilitatea. Volumul vine
dintr-o experien]\ didactic\ la care se [i întoarce, iar tar-
get-ul s\u prioritar sînt studen]ii de la Sociologie, Antropolo-
gie, Politice, Comunicare et alii. În mod normal, el s-ar putea
adresa [i celor de la Litere, dar asta doar atunci cînd discu]iile
despre literatur\ vor avea [i la noi în vedere relevan]a
uria[\ pe care o au conceptele din [tiin]e învecinate,
ca antropologia [i sociologia, pentru analiza discursului
literar.

AAnnaa CChhiirrii]]ooiiuu,, 22 de ani, este student\ în anul IV la Facultatea de
Litere din Bucure[ti. Este prezent\ cu articole în aaLLttiittuuddiinnii [i revista
facult\]ii, EElliitteerreebbeellllee.
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aalleexx..  
cciisstteelleeccaann

simona

popescu
volubilis
c`r]ile, ddragul
meu MMiguel,
c`l`toresc 
foarte \\ncet

ãD ragul meu poet, îmi amintesc mereu de tine, pentru c\ [tiu
c\ suferi din cauza acestor dobitoci (gentes puercas) care te
înconjoar\ [i îmi pare r\u s\-]i [tiu for]a vital\ [i luminoas\
închis\ într-o curte, lovindu-te de ziduri. […] C\r]ile de poezie,

dragul meu Miguel, c\l\toresc foarte încet.” Asta îi scria Garcia Lorca lui Miguel
Hernandez, care avea s\ moar\, ca [i Lorca, tîn\r, la 32 de ani. C\r]ile lui Miguel
au c\l\torit, poate, încet, dar acum e un poet iubit în Spania [i dou\ universit\]i
îi poart\ numele.
În lumea noastr\ de contemporani, c\r]ile de orice fel c\l\toresc, uneori, foarte
încet. Cel mai încet cele de poezie, pur [i simplu pentru c\ sînt de poezie (cuvînt
din ce în ce mai periclitat de proaste uzan]e [i de varii b\trînicio[i – poe]i,
“texper]i” etc.). Urmeaz\ cele de critic\ [i teorie pentru c\ sînt (sau sînt considerate)
prea select-plicticos-specioase (e aproape nul\, la noi,  dezbaterea
intelectual\ serioas\ pornind de la astfel de volume de o mare importan]\ în
orice cultur\ vie). Minunatele c\r]i de eseu au aceea[i soart\ (dac\ nu e, eseul,
politic). C\l\toresc mai repede romanele, “autofic]iunile”, jurnalele, viteza lor
e cu atît mai mare cu cît ele se apropie de zona micului scandal, de c\ldura
animal\ a “pie]ii”. Am auzit PR-i[ti care spun c\ vînzarea unei c\r]i depinde mult
de promovare, de copert\, de felul în care ambalezi un autor. N-am auzit cuvinte
precum “con]inut”, “valoare” etc. Obsolete! (În parantez\ fie spus, poate da]i
de Visul cceh, un documentar despre o campanie publicitar\ pentru un supermarket
care nu exist\ [i care e luat cu asalt de cump\r\torii cehi!). C\r]ile c\l\toresc
încet [i din cauza celor care le pun piedic\ (dar despre asta alt\dat\, poate).
S-ar putea chiar imagina o istorie a c\r]ilor care c\l\toresc încet. La noi, }iganiadei,
de pild\, i-au trebuit peste 120 de ani s\ ajung\ la suprafa]\. Incredibilului
roman (ca valoare, dezinvoltur\ artistic\, intelectual\) Catastihul aamorului tot
peste 120 (a fost scris în 1865 de, probabil, Radu Ionescu [i adus cu adev\rat
la suprafa]\ abia în 1986). Volumele lui M. Blecher au c\l\torit încet. Întîmpl\ri
în iirealitatea iimediat\ era „a[a de deosebit\ de operele literare actuale”, de
„c\r]ile exterioare, libidinoase, r\ut\cioase din inferioritate sau vulgar
senza]ionale cu succesul de libr\rie pe care-l [ti]i [i pe care îl deplîng”, cum
scria un cronicar tîn\r, cu opinii ferme, care se numea Eugen Ionescu. „{i
poate c\ d. Blecher – continua recenzentul – va fi mul]umit [tiind c\ vor fi
totdeauna zece oameni, zece tineri care s\ se pasioneze de tulbur\toarele
sale aventuri într-o realitate dizolvat\ de luciditate [i de fantastic. Iar pe
publicul prost\nac [i ametafizic, public mare, îl merit\ pe deplin ceilal]i
scriitori.” Valabil ce spunea tîn\rul de 27 de ani, viitor dramaturg, [i azi.
Apoi, Vizuina lluminat\ s-a publicat mult dup\ moartea autorului! De
ce oare atît de tîrziu? Venind spre zilele noastre, Mircea Iv\nescu,
Radu Petrescu, Mircea Horia Simionescu sînt scriitori ale c\ror c\r]i
au c\l\torit mai încet. {i Norman Manea. {i Livius Cioc`rlie. Apoi, tot
ce poart\ semnul experimentului, al avangardei, c\l\tore[te la noi
mai încet. De pild\, îmi vine în minte o carte frumoas\ (pur [i
simplu frumoas\!) ap\rut\ în 1999, Bumgartes aal III-llea ((fragmente
con]inînd îînsemn\rile uunui sscriitor îînchipuit ddin CClaudiopolis ddespre
adolescen]\, pprietenie, vvise [[i-nnchipuiri, ddespre ccrea]ie [[i ddespre
Prin]), cu desene [i colaje ale autorului, pictor [i artist p\pu[ar.
Autorul, al c\rui pseudonim este Jehan Calvus, tr\ie[te la
Viena, cufundat în lumea lui neverosimil\. Prea departe! Prea
singur! Prea neamestecat! Prea bizar! Prea original! Apropiin-
du-m\ [i mai mult de actualitate, de anul 2007, v\d cum se
cîrpesc, din amintite, bilan]urile pe anul 2006. Nici m\car nu
sînt pomenite – din cecitate, iner]ie, altceva? – volume pre]ioase
scrise de autori pre]io[i. Nu sînt destui „purt\torii de c\r]i”
la noi. Totu[i revistele se umplu (de-atîtea ori cu pagini
inactuale, pr\fuite). Se fac bilan]urile, a[adar. Sînt pomeni]i,
de varii, mai întîi amicii, colegii de genera]ie, de ora[, de
redac]ie, colaboratorii, [efii. Cine nu vede? 
C\r]ile c\l\toresc foarte încet. Mai ales atunci cînd autorii
nu-[i distribuie c\r]ile cu dedica]ii m\gulitoare criticilor,
kritiku[ilor, cînd nu cultiv\ amici]iile boeme sau
mondene, cînd nu fac parte din nici un grup, cînd sînt
departe de to]i, „infantil adapta]i [i str\ini”, ca s\-l
parafrazez pe Gellu Naum. Dar drumul c\r]ilor are
alte trasee, e un drum în timp. Aici nu se c\l\tore[te
nici repede, nici încet. Aici e altfel!

SSiimmoonnaa PPooppeessccuu, 41 de ani, poet\, prozatoare [i eseist\, a
debutat ca membr\ a grupului de la Bra[ov în volumul colectiv
PPaauuzz\\ ddee rreessppiirraa]]iiee în 1991. A publicat mai multe volume
de poezii (XXiillooffoonnuull [[ii aallttee ppooeemmee – 1990, JJuuvveennttuuss – 1994,
LLuuccrr\\rrii îînn vveerrddee - 2006), proz\ (EExxuuvviiii – 1997) [i eseuri
(VVoolluubbiilliiss - 1999).  

I storia ne înva]\ c\ nu e recomandat nici s\ pretinzi c\ e[ti adev\rul, nici s\ faci pe
prostul întrebînd ce este adev\rul. Problema cu ultima variant\ e c\ „adev\rul nu este
o întrebare decît pentru administratori”1. Inconvenientul primei variante e ceva
mai delicat [i, ca s\ nu atrag p\tr\]elul ro[u în dreptul textului meu, prefer s\ reproduc

explica]ia în limba ei patern\: „rien n’est incompatible avec la vérité: on pisse, on crache
dedans. C’est un lieu de passage, ou pour mieux dire, d’évacuation… Ce qu’il y a d’effroyable
dans la vérité, c’est ce qu’elle met à sa place”2.
{i-atunci, asumînd inevitabila – [i, pare-se, preferabila – postur\ de administratori, s\ ne
întreb\m: care-i problema cu adev\rul? Mul]i dintre noi î[i amintesc filmul lui Woody Allen
în care unul dintre personaje se treze[te, într-o bun\ diminea]\, c\
este neclar. Nu c\ are incertitudini [i îndoieli legate de nemurirea
propriului suflet. Nu c\ este v\zut de ceilal]i în mod neclar, sau c\
s-ar vedea pe sine sub forma unei imagini neclare, a[a cum vezi
imaginile unui post de televiziune a c\rui frecven]\ s-a dereglat. Ci,
pur [i simplu, c\ este neclar, c\ limita [i conturul corpului s\u au
devenit, în mod obiectiv, ce]oase, dereglate, indiscernabile.
Ironia lui Woody Allen reproduce aici o problem\ cu o pregnan]\
cît se poate de serioas\ [i care în istoria filosofiei se înregistreaz\
în trecerea de la Kant la Hegel. Dup\ cum se [tie, criticismul kantian
sfîr[ea prin a impune limite indepasabile ale cunoa[terii: nu
putem trece dincolo de fenomen c\tre lucrul în sine. Replica hegelian\
este aici analoag\ ironiei regizorului american: ceea ce e dincolo
de fenomen, suprasensibilul, este fenomenul ca fenomen, aparen]a
ca aparen]\. Altfel spus, ceea ce pare un defect al raport\rii
noastre exterioare la obiect trebuie transpus în obiectul însu[i. Tot
a[a cum enigmele egiptenilor erau ni[te enigme [i pentru egipteni,
la fel unii oameni pe care noi îi vedem de la distan]\ în chip neclar
trebuie c\ sînt în mod efectiv neclari, în sine [i pentru sine, nu doar
pentru noi. 
Cam a[a stau lucrurile [i cu adev\rul lacanian. „Adev\rul nu poate fi
spus vreodat\ altfel decît pe jum\tate”3. La prima vedere, ne confrunt\m, din nou, cu o barier\
kantian\, cu o limit\ inerent\ facult\]ilor noastre, care ne-ar împiedica s\ distingem cealalt\
jum\tate a adev\rului, jum\tatea cu adev\rat interesant\. Dar acest recurs imediat la inexplicabil
e, ca de obicei, cea mai simpl\ explica]ie. Argumenta]ia lacanian\ e de cu totul alt\ natur\:
„adev\rul nu este accesibil decît printr-o semi-spunere [mi-dire], el nu poate fi spus în întregime,

pentru simplul motiv c\, dincolo de jum\tatea sa, nu e nimic de spus”4. Iar dac\, în continuare,
avem unele speran]e c\ am putea în]elege despre ce-i vorba, l\murirea urm\toare va reu[i s\

ne introduc\ deplin în cea]\: „Tot adev\rul este ceea ce nu poate fi spus. E ceea ce nu poate fi spus
decît cu condi]ia de a nu-l împinge pîn\ la cap\t, cu condi]ia de a nu-l spune decît pe jum\tate”5.

Chiar [i o privire distrat\ poate num\ra în aceste fraze cel pu]in dou\ contradic]ii: tot adev\rul
nu poate fi spus, [i totu[i poate fi spus; tot adev\rul poate fi spus, dar numai dac\ e spus doar pe

jum\tate. Ce-i cu raportul acesta absolut aberant între întreg [i parte, în care întregul e tot doar dac\
e pe jum\tate, iar dac\ e tot, nu mai e întreg? De unde acest scurtcircuit între parte [i întreg, care

face ca tot adev\rul s\ nu poat\ fi abordat decît luat pe jum\tate, iar a-l identifica direct ca întreg
înseamn\ a-l rata de tot? Care-i entitatea care ne-ncurc\ nemilos planurile [i ne oblig\ s\ vorbim

mereu doar cu jum\tate de gur\? „Prin juisare, adev\rul reu[e[te s\ reziste cunoa[terii”6. Mai sîntem
oare în universul kantian al cunoa[terii care se împiedic\ de propriile-i limite în drumul c\tre lucrul în

sine? Este juisarea o astfel de frontier\ dincolo de care nu poate trece cunoa[terea noastr\? Paradoxal
spus, ceea ce adev\rul are în plus fa]\ de cunoa[tere este un minus: aceast\ juisare. Cu alte cuvinte,

juisarea nu este cealalt\ jum\tate, ascuns\, a adev\rului, ci este limita ca limit\, replierea pe sine a acestei
jum\t\]i de cunoa[tere, autoafectarea cunoa[terii. Pe scurt: adev\rul este o gaur\ în cunoa[tere.

În mod cert, prin asta n-am progresat nici m\car un metru c\tre o minim\ l\murire. {i nici nu ne-ar sta în
putin]\ aici [i acum. Tot ce putem e s\ preg\tim terenul pentru un viitor episod din aceast\ aporetic\

lacanian\, deplasînd, pentru moment, problema.  
„La vérité est femme déjà de n’être pas toute”7. Adev\rul devine brusc o problem\ de feminism. Ceea ce e

cît se poate de serios pe jum\tate. C\ci nu întîmpl\tor feminismul trece prin acelea[i aporii ca adev\rul la
Jacques Lacan: atunci cînd pretinde a fi în posesia unei defini]ii exhaustive, universale a femeii, sfîr[e[te prin

a se transforma în machism. Astfel încît, singurul slogan cu adev\rat feminist ar p\rea s\ fie cel lansat de
Lacan, „La Femme n’existe pas”. Dar cum s\ vorbe[ti despre ceva ce nu exist\, cum s\ militezi în favoarea unei

absen]e? „Il n’y a qu’une manière de pouvoir écrire la femme sans avoir à barrer le «la» – c’est au niveau où la
femme, c’est la vérité”8. Dar despre toat\ aceast\ posibil\ tematizare a femeii, vom vorbi la momentul potrivit, [i

anume la ora „adev\rului”.

1 Jacques Lacan, LLee SSéémmiinnaaiirree,, lliivvrree XXVVIIII :: LL’’eennvveerrss ddee llaa ppssyycchhaannaallyyssee ((11996699-11997700)), Seuil, Paris, 1991, p. 118.
2 Ibid., pp. 214-216.

3 Jacques Lacan, LL’’ééttoouurrddiitt,, îînn AAuuttrreess ééccrriittss, Seuil, Paris, 2001, p. 394.
4 LL’’eennvveerrss ddee llaa ppssyycchhaannaallyyssee, ed. cit., p. 57.

5 Jacques Lacan, LLee SSéémmiinnaaiirree,, lliivvrree XXXX:: EEnnccoorree ((11997722-11997733)), Seuil, Paris, 1975, p. 85.
6 LL’’ééttoouurrddiitt, ed. cit., p. 358, traducere foarte aproximativ\.

7 Jacques Lacan, TTéélléévviissiioonn, Seuil, Paris, 1974, p. 64.
8 EEnnccoorree, ed. cit., p. 94.

AAlleexx.. CCiisstteelleeccaann, 27 ani, doctorand la Universitatea Babes-Bolyai [i redactor la revista [i editura IIddeeaa.

aaaabbbbeeeecccceeeeddddaaaarrrruuuullll   llllaaaaccccaaaannnn
adev`r

Jacques Lacan, LLee
SSéémmiinnaaiirree,, lliivvrree XXVVIIII::

LL’’eennvveerrss ddee llaa
ppssyycchhaannaallyyssee ((11996699-11997700)),

Seuil, Paris, 1991.
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Roland Barthes,
CCaammeerraa lluummiinnooaass\\..
ÎÎnnsseemmnn\\rrii ddeesspprree
ffoottooggrraaffiiee,
Traducere de Virgil
Mle[ni]\, Idea
Design & Print
Editur\, [Cluj],
2005,
109 p.

ddddrrrraaaaffffttttuuuurrrr iiii
ccccrrrr iiii tttt iiiicccceeee
acest llucru aa eexistat cc\ndva

C \ Roland Barthes s-a interesat pe parcursul vie]ii lui de majoritatea aspectelor
pe care le poate lua arta nu mai e demult o mirare pentru cei care-i cunosc cît
de cît opera. La fel cum nu e o mirare nici ultima carte a acestuia, La cchambre
claire. NNote ssur lla pphotographie, ap\rut\ în 1980 la Editura Gallimard. Adic\

nu ne mir\ c\ nu i-a sc\pat aceast\ preocupare, fotografia. 
Mirarea, pentru c\ totu[i exist\ cel pu]in una, î]i survine din tonul c\r]ii. Camera
luminoas\. ÎÎnsemn\ri ddespre ffotografie (2005, anul primei edi]ii, `n traducerea lui Virgil
Mle[ni]\) este mai mult o confesiune a autorului, o declara]ie m\iestrit\ a ingenuit\]ii
care l-a cuprins pe Roland Barthes în fa]a acestui „lucru ni]el însp\imînt\tor” care este
fotografia, dar este [i o povestire frumoas\ a aventurii teoretice în explorarea spa]iului
oceanic al fotografiei, autorul fiind „cuprins, în privin]a Fotografiei, de o dorin]\ «ontologic\»”.
Cartea începe cu un „a fost odat\” prea de basm ca s\ nu [ocheze [i, în acela[i timp, prea
tentant ca s\ te poat\ face s\ abandonezi lectura: „Într-o zi, e mult de atunci, am dat peste
o fotografie a ultimului frate al lui Napoleon, Jerôme (1852). Mi-am zis atunci, cu o uimire
de care n-am mai putut sc\pa niciodat\: «V\d ochii ce l-au v\zut pe Împ\rat».” Primul pas,
cum nimeni nu p\rea s\-i împ\rt\[easc\ uimirea, a fost acela al clasific\rii. Exist\ repartiz\ri
empirice, fotografiile f\cute de profesioni[ti ori de amatori; retorice, cele care sînt cu peisaje,
obiecte, portrete, nuduri; sau estetice, fotografiile realiste, pictorialiste [.cl.
Cu toate acestea, orice fotografie nu arat\ altceva decît ceea ce s-a întîmplat o singur\
dat\ [i care nu poate fi repetat: „în cazul Fotografiei, nu pot nega niciodat\ c\ lucrul a fost
acolo. (...) Numele noemei Fotografiei va fi a[adar: «Acest-lucru-a-existat-cîndva» sau:
Intratabilul”. De aceea fotografia „nu poate fi transformat\ filosofic”, pentru c\ „este în
întregime înc\rcat\ de contingen]\”. O fotografie nu doar c\ nu se distinge niciodat\ de
referentul ei, zice în contiunare R. Barthes, dar ea mai „con]ine ceva tautologic: pentru ea,
o pip\ este întotdeauna, cu înc\p\]înare, o pip\.” {i tocmai de aceea „nu ea este cea pe care
o vedem”. 
Ce [tie îns\ corpul nostru despre o fotografie? O fotografie particip\ la trei practici: fie o
facem, fie ni se face, fie o privim. Fotograful, continu\ Barthes s\ povesteasc\, este
Operator-ul iar noi sîntem Spectator-ii fotografiei. Exist\, desigur, [i un Spectrum al fotografiei,
„acel lucru ni]el însp\imînt\tor care exist\ în orice fotografie: reîntoarcerea a ceea ce e mort”.
De aici deriv\ o întreag\ feliere a identit\]ii celui care este fotografiat, [i asta e una din
primele diferen]e între fotografie [i tablou, pentru c\ în fa]a obiectivului sîntem simultan
cei care credem c\ sîntem, cei care am vrea s\ cread\ lumea c\ sîntem, cei care crede fotograful
c\ sîntem [i cei de care el se folose[te „pentru a-[i exhiba arta”. Iat\ de ce „Fotograful trebuie

s\ lupte din r\sputeri pentru ca Fotografia
s\ nu fie Moartea”, pentru c\, pîn\ la
urm\, ceea ce c\ut\m într-o fotografie
care ni se face „este Moartea: moartea
este eidos-ul acelei Fotografii.” Iar atrac]ia
pe care uneori o sim]im pentru anumite
fotografii este de fapt o „însufle]ire” a
noastr\, pentru c\ unele fotografii ni se
întîmpl\, altele nu, ca într-o aventur\.
Cu ce vine îns\ o fotografie în întîmpinarea
aventurii noastre vizuale îndreptat\ spre
ea? O fotografie sustrage din umbletul
privirii dou\ atitudini vizuale succesive.
Mai întîi î]i cere s\ întreprinzi un studium,
„care nu vrea s\ spun\, cel pu]in nu
imediat, «studiu», ci aten]ia fa]\ de un lucru, gustul pentru cineva, un soi de
implicare general\, amabil\ desigur, îns\ f\r\ o acuitate special\”, dup\ care
urmeaz\ punctum-ul, „el este cel care pleac\ din scen\, ca o s\geat\, [i vine s\ m\
str\pung\”, e vorba de „acel hazard care, în ea (în fotografie, n.m.), m\ împunge
(dar m\ [i r\ne[te, m\ sfî[ie).” În acest al doilea element al aventurii vizuale,
[ocul fotografic „const\ mai pu]in în a traumatiza decît în a revela ceea ce era atît
de bine ascuns, încît însu[i actorul ignora sau nu era con[tient de acest lucru.”
Nu este uimitor faptul c\ o fotografie este cu atît mai aventuroas\ [i suscit\ un interes
cultural acerb atunci cînd î]i pune la dispozi]ie o gam\ cît mai larg\ de „surprize”,
cînd te ia prin surprindere cu ceva. Prima surpriz\ o constituie cea a „lucrului rar”,
„unui fotograf – zice Roland Barthes – i-au trebuit patru ani de cercet\ri pentru a
alc\tui o antologie fotografic\ a mon[trilor”. A doua surpriz\ este con]inut\ de
fotografiile care surprind un gest în punctul lui culminant. Urm\toarea surpriz\
este cea „a performan]ei” – un strop de lapte surprins în c\dere. A patra surpriz\,
ast\zi devenit\ o banalitate, este cea pe care fotograful o a[teapt\ de la „contorsiunile
tehnicii”, adic\ anamorfozele, supraimprim\rile, defectele de imprimare speculate
artistic. Ultima posibilitate de a surprinde a fotografiei este „g\selni]a”, de exemplu
„un emir în costum” care „se d\ cu schiurile”. 
Dar aceasta înseamn\ s\ po]i depista în cîmpul de opal al fotografiei acel punctum
hermetic de care vorbeam mai sus, pentru c\ „oricît de fulgurant ar fi, punctum-ul are,
mai mult sau mai pu]in teoretic, o for]\ de expansiune”, iar aceast\ for]\ este de cele
mai multe ori metonimic\, atunci cînd punctum-ul, „de[i r\mîne doar un «detaliu»,
el umple întreaga fotografie”. Despre fotografia numit\ Debili îîntr-oo iinstitu]ie a lui
Lewis H. Heine, f\cut\ la New Jersey în 1924, Roland Barthes spune: „Alung orice [tiin]\,
orice cultur\... nu v\d decît imensul guler Danton al b\iatului [i pansamentul de pe
degetul fetei”, iar pentru a ne convinge, fotografia este reprodus\ în stînga comentariului. 
M\rturisesc c\ dup\ ce am terminat de citit Camera lluminoas\ m-a cuprins pe
nea[teptate o poft\ insa]iabil\ de a m\ uita prin fotografiile mele. Mi-au atras aten]ia
mai multe fotografii, îns\ cea care m-a [ocat este una în care eu apar într-un grup
de copii a[eza]i în dou\ rînduri, la „ora de înviorare”, cum se numea acel pachet
de exerci]ii fizice în 1989, încercînd s\ imit, împreun\ cu ceilal]i, gestul pe care
îl f\cea în fa]a noastr\ mama mea, educatoarea noastr\. M-a str\puns nu babilonia
vestimentar\ care poart\ patina timpului, ci dezordinea aparent\ prin care
copiii imitau gestul educatoarei [i privirea lor plin\ de fascina]ie. Cei mai mul]i
dintre ei ridic\ în sus nu acea mîn\ indicat\ de educatoare, adic\ mîna
dreapt\, ci mîna stîng\. E curios cum ei sînt cei care privesc cu fascina]ie
în obiectivul „camerei luminoase”, restul pierzîndu-se confuz în cea]a
aten]iei spre educatoarea din fa]a lor, anulîndu-se. Aerul de pe fa]a
celor cu mîna stîng\ ridicat\ în sus se extinde peste întreaga fotografie.
Încerca]i [i voi acas\, cu siguran]\ ve]i în]elege la ce m\ refer.

IIggoorr MMooccaannuu are 22 de ani [i este student în anul IV la Facultatea de Litere a
Universit\]ii din Bucure[ti. Colaboreaz\ la revistele CCoonnttrraaffoorrtt [i OObbsseerrvvaattoorr
ccuullttuurraall [i este redactor-[ef la revista facult\]ii, EElliitteerreebbeellllee.igor mocanu
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doris mironescu
autofic]iunea ee cca uun ccentaur 

care aa uuitat cc` ee [[i aanimal
F iind convins c\ o nou\ defini]ie a autofic]iunii nu v\ este necesar\,
disponibile fiind oricîte, de la Doubrovski la Genette [i al]ii mai exotici,
m-am gîndit s\ v\ ofer acest aforism: Autofic]iunea e ca un centaur
care a uitat c\ e [i animal: se chinuie s\ semene la perfec]ie cu omul,
cînd avantajul s\u sînt copitele. Problema ar fi, deci, aceea c\ autofic]iunea
(cel pu]in în varianta româneasc\, d. ex. C.P.- B\descu) tinde s\
devin\ un joc de societate, cu identific\ri rebusistice de personaje, cînd
marele s\u avantaj este fic]iunea, inven]ia, produc]ia imaginar\ de
variante ale aceleia[i identit\]i.

marius chivu
o rre]ea dde

coresponden]e
În]eleg autofic]iunea, în descenden]a
teoriilor lui Serge Doubrovsky, ca pe o
scriere ale c\rei sensuri, literare [i biografice,
coincid pîn\ la un anumit nivel, astfel
încît circuitul de în]elegere [i de interpretare
s\ mearg\ de la oper\ la autor pentru
a se reîntoarce, îmbog\]it, tot la oper\.
Cînd între autor [i oper\ exist\ o re]ea
de coresponden]e (de natur\
omologic\, nu analogic\), se creeaz\
un raport al raporturilor, de la

oper\ spre via]\ ca [i de la via]\
spre oper\, în cadrul c\ruia se

propag\ acela[i sens. Exemplul
perfect de autofic]iune
româneasc\ este romanul lui
Anton Holban, Jocurile DDaniei.

bianca 
bur]a-cernat

Autofic]iunea este o g\selni]\ (deloc neinteligent\!)
pentru aceia care vor neap\rat s\ scrie literatur\,
au un dram de talent (sau poate mai mult!),
dar au un deficit de imagina]ie.

bogdan
st`nescu

Pe sistemul “calul este atunci cînd alearg\”
(def. inf.), autofic]iunea este atunci
cînd nici nu recuno[ti c\ faptele s-au
petrecut exact a[a în realitate, dar nici
nu respingi ipoteza… Mare autofic]ionar:
Jean Genet… {tim, cunoscîndu-i biografia,
c\ multe dintre faptele relatate în Journal
du vvoleur au la baz\ evenimente reale,
îns\ multe dintre elementele prinse
în scriitur\ nu se încadreaz\ în sfera
verosimilului…

alexandru matei

Anton Holban, 
OO mmooaarrttee ccaarree 

nnuu ddoovveeddee[[ttee nniimmiicc, 
Ed. Eminescu, 

Bucure[ti, 1985.

Jean Genet,
JJoouurrnnaall dduu

vvoolleeuurr,, QQuueerreellllee
ddee BBrreesstt,, PPoommppeess

ffuunnèèbbrreess , Ed.
Gallimard,

„Biblos“, 1993,
787 p.

F enomenul literar al autofic]iunii m\ intereseaz\ de vreo cinci ani, de cînd am aflat de
existen]a acestui cuvînt în vîrst\ de 30 de ani, mai ales pornind de la cuvîntul
autofic]iune însu[i. De unde moda autofic]iunii în anii 1990, în Fran]a, în anii 2000, la
noi? Exist\ probabil, din cînd în cînd, nevoia de a numi practici vechi de cînd lumea

pentru a le da un alt luciu [i pentru a le coagula într-un corp. Exist\ oare un corporatism al autofic]iunii,
în literatura român\ contemporan\? Tenta]ia mea este s\ spun c\ da, dar cu anumite amendamente.
În primul rînd, autofic]iunea contemporan\ este o versiune degradat\ a ceea ce în urm\ cu cîteva
decenii se numea, fie [i a[a, „textualism [i autenticitate”. O imposibilitate, la prima vedere: s\ îno]i [i
s\ te contempli înotînd (se [tie c\ atunci te cam îneci). Apoi am avut biografism, un cuvînt ok care
are totu[i dezavantajul de a se termina în –ism. Autofic]iunea româneasc\ a a[teptat mult
momentul vernisajului. Scrierea unor fic]iuni despre „eu” – ca s\ nu zic „sine” – era un spectru care
întrunea toate condi]iile realiz\rii. {i s-a întîmplat. A început, dac\ nu m\ în[el – [i limitîndu-m\ aici
la proz\ –, Cecilia {tef\nescu, o scriitoare poate nu întîmpl\tor francofon\. Înspre autofic]iune s-au

îndreptat apoi unii dintre cenaclierii „fracturi[ti”; pe scurt, avem autofic]iune.
Acum r\mîne s\ explic de ce „noua autofic]iune” este o versiune degradat\. În
primul rînd, auto-fic]iunea nou\ nu mai define[te un travaliu de reflec]ie asupra
fic]iunii reprezentat în interiorul fic]iunii înse[i. Autofic]iunea nou\ se poate limita
foarte bine la autobiografie, cu condi]ia ca aceasta s\ aib\ „ac]iune”, s\ dezvolte
o anumit\ doz\ de realism, s\ nu par\ niciun un moment împov\rat\ de întreb\ri
asupra statutului ei literar, ontologic etc. În al doilea rînd, autofic]iunea nou\ poate
supravie]ui prin aplicarea unei re]ete estetice cu ingrediente cunoscute: droguri,
sînge, sex; personajele trebuie s\ fie tinere, decorul contemporan. 
{i aici m-a[ opri asupra celei mai comentate autofic]iuni din toamna lui 2006 – Lumin]a,
mon aamour, a lui Cezar Paul-B\descu. O fac a doua oar\, de fapt. Cu acest text exist\
o problem\: este suficient ca el s\ apar\ ca fic]iune pentru a fi considerat fictiv? Dai oare
dovad\ de anacronism, prostie sau ireveren]iozitate dac\ urinezi în urinoarul lui Duchamp?
{i aici cred c\ r\spunsul este nu. Scriitorul de autofic]iune are o responsabilitate dubl\
fa]\ de cel de fic]iune: nu numai cea a fic]iunii, ci [i a lui auto. Acest auto- nu trebuie interpretat
etimologic, ci ca un semn al autenticit\]ii transestetice, imediate. Dac\ non-literatura lui
Cezar Paul-B\descu a dep\[it estetica (or, se [tie, estetica este un alibi al eticii; acolo este,
istoric vorbind, originea ei: în „facultatea de judecat\”), trebuie s\ r\spund\ de rezultatele
practice ale identific\rii cititorului cu personajul [i de cele ale identific\rii de c\tre cititor a

personajului ca persoan\. Cred c\ Lumin]a, mmon aamour este una dintre autofic]iunile – prima româneasc\ – unde
literatura î[i pune costumul de serviciu în dulap [i iese în strad\ ca pieton. În costum, avea imunitate; pe strad\,
trebuie s\ reziste la proba publicit\]ii din postura unui pieton obi[nuit care cere aten]ia unei vedete. Aici, spuneam, se
termin\ literatura; noua autofic]iune este deci o experien]\ a limitei. Practicat\ a[a, dobînde[te dintr-o dat\ o valoare
inedit\, imposibil, deocamdat\, de cuantificat.       

Alexandru Matei are 32 de ani. A f\cut Facultatea de Litere, Universitatea Babe[-Bolyai, Cluj; Facultatea de Limbi [i Literaturi Str\ine, Universitatea din
Bucure[ti; este masterand [i doctorand în literatur\ francez\ contemporan\ (LLS Bucure[ti [i EHESS Paris); a fost colaborator permanent [i redactor la
OObbsseerrvvaattoorr ccuullttuurraall între 2000-2006; redactor asociat al revistei VVaattrraa; articole [i eseuri în: DDiilleemmaa vveecchhee, DDiilleemmaatteeccaa, RRoommâânniiaa lliitteerraarr\\, CCuuvvâânnttuull, TTiimmee oouutt,
IIddeeii îînn ddiiaalloogg, VViiaa]]aa rroommâânneeaasscc\\; debut în poezie cu TTrraaccttiirr, editura Dacia, 2000.  

r`zvan mihai n`stase
a(uto)fic]iuni

C a s\ fim bine în]ele[i înc\ de la început domnilor, autofic]iunea e bun\. {i fiindc\ de mult voiam s\ scriu [i eu o list\ de
„motive pentru care…” unde s\ se afle doar una bucat\ item, nici prea mare, nici prea lat, iat\ ce zic eu [i împreun\ cu
mine contimporanii. Autofic]iunea e bun\ fiindc\ e un gen hibrid [i gustul artistic al vremii merge în direc]ia asta. Grani]ele
dispar în politic\, de ce ar fi arta sau literatura potrivnice?  

Autofic]iunea este o formul\ epic\ interesant\ tocmai fiindc\ alunec\ mereu, nicio compara]ie total\ cu biografia nu ]ine, dup\
cum nu ]ine nici un pact fic]ional în sens tradi]ional. E mai degrab\ o joac\ permanent\ a scriitorului cu cititorii, pe care îi
p\c\le[te în fel [i chip. Autofic]iunea st\ sub semnul cacialmalei [i tare ne mai place s\ fim du[i de nas.
{i totu[i, autofic]iunea la noi sc`r]`ie [i se face prost. Asta nu pune în nici un fel la îndoial\ formula ei (ca în reclama aceea, adaptez
pe loc, exist\ un sistem [i ar trebui s\ func]ioneze), ci ridic\ semne de întrebare nesf`r[ite asupra celor care o produc. Fiindc\ de la

Annais Nin la Claudia Golea distan]a e la fel de mare ca de la tropice (milleriene) la pizde]. Cine se apuc\ de
un asemenea demers, [i vrea s\-[i verse cu bun\ [tiin]\ o parte din via]\ în c\r]i pleac\ de la premisa c\
via]a lui ar putea interesa pe cineva. C\ e ceva acolo care te face s\ ridici spr`nceana [i î]i ]ine m`na str`ns\ pe
copert\, incapabil\ de a arunca cartea c`t-colo. La prima vedere, scriitorii de pe la noi, înc\ juni în acte [i la
minte, care [i-au f\cut din autofic]iune juc\ria preferat\, s-au specializat în personaje excentrice, neîncadrabile
în marea mas\ amorf\ a oamenilor de r`nd. Via]\ sexual\ extrem\, abuzuri bahice, luare în r\sp\r a
normelor, [i, cum era s\ uit, fumuri (se pot pune [i ghilimele, ambele accep]iuni se verific\). 
Dincolo de pove[tile extrem de plate care încearc\ cu disperare s\ [ocheze [i trag cu din]ii de tine s\ le cite[ti
(p\cat c\ s`nt cam [tirbe…) r\m`ne o singur\ întrebare interesant\… c`t e pe bune [i c`t e refulare controlat\?
C`t din autofic]iunea milenariast\ se sus]ine autobiografic, [i c`t e oftica autorilor sup\ra]i pe o via]\ pe care
n-au tr\it-o? Dac\ via]a din aceste c\r]i ar avea o c`t de mic\ leg\tur\ cu via]a lor, dac\ a[ citi, de pild\, c\ un
t`n\r scriitor a fost arestat [i acuzat pentru consum de droguri ar deveni brusc interesant. A[a, în loc de
sevraj, scriitorii de autofic]iune se preschimb\ în moderatori spilcui]i la televiziunea public\. {i ne mai întreb\m
de ce nu confirm\ la a doua carte, de ce nu se v`nd, de ce nu se traduc…

P.S. {i totu[i avem [i noi autofic]iuni bune… citi]i, nu e bine, scriu cu verzale, CITI}I, Matei C\linescu, Portretul
lui M. E dovada c\ se poate, c\ formula merge [i la noi. Parol!

RR\\zzvvaann MMiihhaaii NN\\ssttaassee, 22 de ani, student în anul 4 la Facultatea de Litere din Bucure[ti, sec]ia Român\-Englez\. A publicat în 2004 volumul
de poezie JJoocc [[ii aa[[tteeppttaarree la Editura Metafora. Prezent în antologiile 99 ppooee]]ii [i AAddaaggiioo mmaarriinn. Scrie cronic\ de întîmpinare la RRoommâânniiaa
LLiitteerraarr\\ [i este redactor la EElliitteerreebbeellllee. 

Cecilia {tef\nescu,
LLeegg\\ttuurrii bboollnn\\vviicciiooaassee,,

Editura Polirom, 
edi]ia a 2-a, Colec]ia

„EGO.Proz\“, 2006.

Matei C\linescu,
PPoorrttrreettuull lluuii MM, Editura
Polirom, Colec]ia
EGO.Grafii, 2003, 240 p.

noua aautofic]iune
sau uunde sse ttermin` lliteratura
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acum. Se [tie c\ în capitolul Despre aamintirile-eecran, literatura era
tratat\ ca o inevitabil\ fic]iune: din moment ce în minte ne r\mîn acele
momente care ne marcheaz\ existen]a, mai ales în copil\rie, în momentul
transcrierii a[a-ziselor noastre amintiri nu avem alt material de expus
decît cel achizi]ionat cu ajutorul memoriei. Îns\ nu le putem transcrie
decît fic]ionalizîndu-le. Adev\rul [i valoarea nu sînt, prin urmare, notele
dominante ale textului autofic]ional atîta timp cît autorul este onest
[i poveste[te o via]\, a sa, cu adev\r [i logic\ personal\.
Se [tie c\, ulterior, Genette însu[i a adoptat pozi]ia lui Vincent Colonna.
Serge Doubrovsky îns\ a luat o considerabil\ distan]\. El spunea c\,
în timpul scrisului, personalitatea [i existen]a autorului, chiar dac\
respect\ conven]ia onomastic\ a triplei identit\]i (autor – narator –
personaj), nu sînt nicidecum reinventate, ci angrenate în text laolalt\
cu personalit\]ile [i existen]ele celorlalte persoane din via]a celui
care scrie.
Pe lîng\ cele dou\ criterii de mai sus, o alt\ caracteristic\ a autofic]iunii

este referen]ialitatea ambigu\. Într-un text autofic]ional nu [tii niciodat\
la cine se refer\ autorul atunci cînd vorbe[te despre un individ anume,

fie el [i cu referent real, sau cînd vorbe[te despre el însu[i. Acel „c’est
moi et ce n’est pas moi” al lui Roland Barthes din Roland BBarthes ppar RRoland

Barthes (1975) a dat mult de furc\ teoreticienilor autofic]iunii. Gérard Genette,
în Fiction eet ddiction, bagatelizînd aceast\ afirma]ie, se înc\p\]îna s\

traseze totu[i ni[te limite ale referen]ialit\]ii autofic]ionale. Autofic]iunile pot
fi, din acest punct de vedere, veritabile, atunci cînd con]inutul narativ este în

mod autentic fic]ional, ca în Divina CComedie, dar mai pot exista [i false autofic]iuni,
adic\ acele texte care nu sînt autofic]iuni decît „prin tîrguial\”, pîn\ atunci nefiind

decît ni[te „autobiografii jenante”. Aceast\ disctinc]ie genettian\, în termenii lui
Jaques Lecarme, din L’autofiction: uun mmauvais ggenre? – lucrare prezentat\ în cadrul

colocviului citat în titlul articolului de fa]\ – ar conferi autofic]iunii dou\ sensuri. Mai
întîi, e vorba de un sens primar, unde povestea se bazeaz\ nu atît pe con]inutul

amintirilor evocate, cît pe enun]are [i nara]ie. E cazul c\r]ii Roland BBarthes ppar
Roland BBarthes. Apoi, mai exist\ [i un sens larg al no]iunii de autofic]iune cînd aceasta

e agentul imaginarului, fic]iunea influen]înd [i con]inutul amintirilor evocate, [i aici avem
cazul lui Robbe-Grillet.

Toate aceste distinc]ii, prestigioase, e adev\rat, l-au îndreptat pe Vincent Colonna c\tre
concluzia (formulat\ într-un volum recent, Autofiction eet aautres mmythomanies llittéraires,

ap\rut în 2004 la Tristram, Paris) c\ în toate cazurile ar fi vorba mai degrab\ de un soi de
„affabulation du soi”, ce vine în postmodernitate pe trei c\i, sau „tradi]ii” – cum le nume[te

chiar el. E vorba mai întîi de o tradi]ie fantastic\, cea c\reia i se subordoneaz\ acele texte în
care personajul, autor [i povestitor în acela[i timp, suport\ o transformare ontologic\. Dante,

în Divina CComedie, se transform\ de fapt într-un soi de [aman pus pe aventur\ spiritual\. Ar mai
exista [i o tradi]ie „specular\”, textele de aici presupunînd mult joc cu oglinzi multiplicate [i mult\

autoreferen]ialitate ambigu\, ca în Don QQuijote al lui Cervantes. {i mai exist\ [i o tradi]ie
biografic\, la Rousseau, de exemplu, în La NNouvelle HHeloïse, texte care sînt un fel de expunere în public

a intimit\]ilor, a corporalit\]ii îndelung studiat\, a realit\]ii interiorizate.
Aceste observa]ii despre „afabula]ia sinelui” vin totodat\ pe fondul ultimelor dezbateri în materie de

autofic]iune. Înc\ nu se [tie dac\ autofic]iunea poate constitui un gen literar din lips\ de tradi]ie [i
recunoa[tere istoric\. De asemenea, necunoscut r\mîne codul hermeneutic al textelor considerate

autofic]ionale. Cum citim un text autofic]ional? Ne întreb\m dac\ ce ni se spune e pe bune? Sau încerc\m
cu înc\p\]înare s\ în]elegem la cine se refer\ autorul? Sau poate ne îndrept\m privirea spre
literaritatea textului în sine? 

©©
titlul Colocviului de la Nanterre, din 1992, dir. Serge Doubrovsky, Jacques Lecarme [i Philipe Lejeune, colocviu

publicat în RITM, nr. 6. Informa]ia din partea a doua a acestui articol poate fi în]eleas\ ca fiind un harnic [i personal
conspect al informa]iei disponibile oricui pe site-ul http://www.fabula.org/forum/colloque99/208 php. , cît [i pe 
site-ul http://www.fabula.org/atelier.php?Biofiction. 

A utofic]iunea este un concept alunecos [i greu de st\pînit cu mijloace teoretice care nu pot fi
la îndemîna oricui fie atunci cînd vorbe[ti despre ea, fie cînd cite[ti un text numit autofic]iune.
Acesta pare s\ fie verdictul ultimelor dezbateri privind autofic]iunea, un concept postmodern
cu puternice r\d\cini în demult trecuta modernitate [i cu aproape nici o baz\ radicular\ pe

solul postmodern în cîmpul c\ruia a creat atîtea dispute [i neîn]elegeri.
Mai întîi, autofic]iunea poate fi delimitat\ net [i cu mijloace precise de ceea ce nu este ea. 

Autofic]iunea nu este autobiografie.

Autobiografia este un concept modern care se refer\ la textele în proz\ ce pot fi supuse testului asertoric,
adic\ informa]ia prezentat\ poate fi testat\ dac\ e adev\rat\ sau fals\. De aceea, o autobiografie poate fi
considerat\ oricînd ca fiind un text cvasi[tiin]ific, paradigmatic prin testul antitezei pe care-l poate oricînd
trece, un text pe în]elesul tuturor, care nu trebuie neap\rat s\ povesteasc\ în totalitate via]a celui care o scrie
[i nu ]ine neap\rat s\ fie s\r\cit\ de unele paranteze descriptive, adeseori cu aer de reportaj, sau de cele
meditative. Prin aceste paranteze, autobiografiile c\p\tau în modernitate înc\ un plus de valoare. A se vedea,
de exemplu, Oglinda llimburilor – una din p\r]ile Antimemoriilor lui Malraux.

Dar autofic]iunea nu este nici biografism. 

În Fran]a, biografismul, din fericire, a fost un concept de teorie a criticii, instituit de Sainte-Beuve. Limitele
[i instrumentele acestui concept sînt foarte precise. Conceptul se refer\ la o metod\ de lucru a criticilor
începutului de secol XX care presupunea utilizarea materialului privind via]a unui scriitor anume pentru
o mai profund\ în]elegere a operei. Cu alte cuvinte, criticul biografist pornea de la inspectarea tabieturilor,
obiceiurilor [i a faptelor unui scriitor anumit pentru a putea apoi trage concluzii despre opera literar\ a
acestuia, considerînd c\ inspectarea de care vorbeam mai sus îi va fi oferit o deschidere concludent\
privind psihologia [i sensibilitatea profund\ a autorului supus inspec]iei. Biografismul este metoda
practicat\ de Sainte-Beuve în ale sale Portrete lliterare, metod\ care a fost criticat\ ulterior de Marcel
Proust, pe de o parte, [i de c\tre teoreticienii din jurul lui Thibaudet, pe de alt\ parte, principalele acuze
aduse fiind lipsa de rigoare a demersului critic biografist [i faptul c\ acesta ar fi pu]in creditabil. Aceast\
acuz\ nu poate fi în]eleas\ dac\ nu lu\m în considerare faptul c\ ne afl\m în epoca în care obiectivitatea
critic\ devenise feti[ teoretic, idol [i fata morgana totodat\.
La noi, biografismul a venit pe filier\ american\, derivînd din „personalim” [i se referea la
poezie. Pentru proz\ (autofic]ional\), americanii aveau un cuvînt-valiz\, faction adic\ fact + fiction.
Biografismul din poezia 80-i[tilor se traducea, în opozi]ie cu estetica modernist\ a poeziei,
prin acel „ce simt, ce v\d, ce gîndesc în împrejur\rile obi[nuite ale vie]ii mele de om obi[nuit”
al lui Mircea C\rt\rescu din Ce eeste bbiografismul?, articol ap\rut în revista Amfiteatru în 1987.
Înc\ o diferen]\: biografismul este o marc\ a poeziei, nu o poetic\ prozastic\ precum
autofic]iunea.

Autofic]iunea se delimiteaz\ [i de biofic]iune.

Pentru c\ biofic]iunea nu este decît o expresie, introdus\ în cîmpul teoriei literare de
c\tre Alain Buisine, care se refer\ la textul pur literar, scris de cele mai multe ori la
persoana a 3-a, al c\rui cadru narativ se contope[te cu cel al biografiei, este de fapt
o poveste cronologic\, închipuit\ sau visat\, a vie]ii unui individ oarecare în care
personajul poate s\ aib\ sau nu un referent istoric. De exemplu, Saint-JJulien
l’Hospitalier al lui Flaubert.

Atunci ce este autofic]iunea?

Cele mai recente observa]ii îi apar]in lui Vincent Colonna, n\scut în 1958,
elev la EHESS, Gérard Genette fiind cel care i-a coordonat teza L’Autofiction.
Essai ssur lla ffictionnalisation dde ssoi aan llittérature, carte ap\rut\ la EHESS în
1989. Conform acestuia, autofic]iunea ar fi „une pratique qui utilise le
dispositif de la fictionnalisation auctoriale pour des raisons qui ne sont
pas autobiographiques”. Asta însemna c\ în evul postmodern, criteriul
valoric, cît [i cel al adev\rului din textele considerate autobiografice, prin
fic]ionalizare, în autofic]iune deveneau inoperante [i, ca atare, irelevante.
Un Alain Robbe-Grillet, de pild\, în Le MMiroir qqui rrevient, text ap\rut în
1985, deci în post-modernitate, [tia foarte bine c\ nu are nevoie de aceste
dou\ criterii pentru a-[i construi un adev\r personal atunci cînd scria,
reinventîndu-[i personalitatea, rememorîndu-se altfel, introducînd
personaje fictive în „autobiografia” sa. De altfel, lec]ia lui Freud din
Nevroz\, PPsihoz\ [[i PPerversiune (1899) va fi însu[it\ pe deplin abia

autofic]iuni && cco©

igor mocanu

Vincent Colonna,
AAuuttooffiiccttiioonn && aauuttrreess
mmyytthhoommaanniieess lliitttteerraaiirreess,
Ed. Tristram, Paris, 2004.

Vincent Colonna, 
MMaa vviiee ttrraannssffoorrmmiissttee, 
Ed. Tristram, 
Paris, 2001.
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autofic]ional`
prin eexcelen]`

Fic]iune, autofic]iune??? Omul
este o fiin]\ autofic]ional\ prin

excelen]\. Omul minte de înghea]\
apele. De la b\trînul Eco [tim c\

în momentul în care c\sc\m gura
min]im, c\ci limbajul este cea mai

mare minciun\. În ceea ce prive[te
scriitorii, ei sînt la acest capitol patriarhii

acestui „cult”. E tot mai greu s\ faci
diferen]a între BioGrafie [i BiblioGrafie. 

Cu cîteva zile în urm\, un amic mi-a
repro[at acid pe nu [tiu ce blog c\

amintirile lui despre URSS sînt total
diferite decît ce povestesc eu. {i am

recunoscut c\ are dreptate, ba chiar sus]in
c\ ar fi foarte trist dac\ am avea to]i acelea[i

amintiri. Ar fi o mare triste]e. Avem capacitatea
incredibil\ de a umbla la memorie, de a

modifica ceea ce noi numim „realitate”.
Realitatea este [i ea un construct mediat

cultural. Istoria este cea pe care o vedem la
Discovery, iar natura cea de la Animal Planet.

Iar noi sîntem povestea pe care o spunem. Deci
[i noi sîntem în felul acesta un fel de fic]iune, în

mintea noastr\, în mintea altora.

cezar paul - b`descu
am aalergie lla iipocrizii

O
bsesia mea dintotdeauna a fost sinceritatea, ea reprezint\
pentru mine unitatea de m\sur\ principal\ pentru felul în care
judec oamenii, pentru rela]iile cu ceilal]i sau cu mine însumi,
pentru via]a mea social\. Desigur, o astfel de declara]ie pare

suspect\ din start, de aceea m\ gr\besc s\ adaug c\ nu inten]ionez s\ m\
coco] pe un soclu [i nici m\car pe un piedestal. Nu sus]in, deci, c\ sînt un pur
[i nici c\ nu am min]it niciodat\ (sau c\ nu mint). De fapt, simpatia mea pentru
sinceritate poate fi definit\ mai degrab\ negativ: am alergie la ipocrizii. Nu mi-am
f\cut un ]el s\ nu mint niciodat\ - ar fi utopic -, ci doar s\ fiu cît de onest posibil.
Cînd am început s\ scriu, povestea asta cu sinceritatea a r\zb\tut, desigur, [i în textele
mele. Dac\ în via]a de zi cu zi e imposibil s\ nu min]i, în spa]iul literar, la baza c\ruia
st\ necesara minciun\ artistic\, nici nu mai vorbim. Cu toate acestea, eu mi-am propus
s\ m\ mi[c între limitele date cu onestitate, iar firescul a devenit pentru mine o categorie
estetic\.
De altfel, din cauz\ c\ literatura este de obicei o expresie a ipocriziei frumos lustruite, trebuie
s\ spun c\ nu m\-nnebunesc dup\ ea. Nu am nici cea mai mic\ apreciere pentru actorul
care-[i smulge p\rul din cap pe scen\, pentru ca, odat\ ajuns în culise, s\-[i recapete buna
dispozi]ie [i s\ fac\ zîmbind cu ochiul. {tiu c\ arta e un spectacol de m\[ti, dar pe mine nu
m\ atrag balurile mascate. Cînd intru pe scen\, îmi pun o masc\ - pentru c\ acestea sînt regulile
jocului -, dar una a propriului meu chip. Altfel, literatura, din punctul meu de vedere, e o joac\
steril\, în care sînt prea pu]in interesat s\ m\ implic.
Cam asta se afl\ în spatele textelor mele. Dup\ ce mi-am publicat primul volum, am aflat c\
ceea ce fac eu se nume[te autofic]iune. A[a o fi...

drago[ bucurenci
biografia [[i ffic]iunea ss\nt cca uuleiul [[i mmaioneza

„A
utofic]iunea“ e un termen inventat de cei care simt nevoia s\ se justifice pentru c\
amestec\ fragmente biografice în re]eta fic]iunii. Dup\ mine, biografia [i fic]iunea sînt
ca uleiul [i maioneza: dac\ pui prea mult, se taie, dac\ nu pui deloc, nu se leag\. Dar nu
mi se pare c\ pentru asta trebuie s\ dau socoteal\ puri[tilor fic]iunii (sau, dup\ caz, ai

maionezei). Dac\ ar veni cineva [i mi-ar spune c\ fanteziile sexuale nu trebuie niciodat\ puse în
practic\ pentru c\ nu s-ar mai putea numi „fantezii“, l-a[ trimite s\ se caute de castrare precoce. Pe
cei care vor s\ separe cu aceea[i precizie biografia de fic]iune n-am unde s\-i trimit. Dar mi se pare
periculos s\ le fac jocul [i s\-mi iau un nume de dîn[ii inventat. Poate c\ ceea ce scriu e
autofic]ional, asta n-au decît s\ judece cititorii [i singuri, n-au nevoie de studii de specialitate ca
s\-[i formeze o opinie. Dar „autofic]ionalul“ nu e un sentiment, a[a c\ nu, nu m\ simt autofic]ional,
m\ simt bine mersi, mul]umesc de întrebare.

lucian dan teodorovici
\mi ccam pplace ss` ccred cc` nnu ffac aautofic]iune

A
utofic]iunea e un concept pe care m\ tem c\-l consider înc\ destul de confuz. Am
v\zut mai întîi c\ sînt incluse aici c\r]i aproape autobiografice, de[i au fost numite
romane de c\tre autorii lor. Am crezut atunci c\ m-am dumirit. Apoi, am v\zut c\ unii
critici a[az\ sub umbrela asta mai toate c\r]ile scrise la persoana I. Or, în cazul acesta,

brusc trebuia s\ m\ recunosc [i eu autofic]ional. Ceea ce mi-a stîrnit cuget\ri pe marginea
unui paradox: eu [tiam c\ în tot ceea ce am scris, e adev\rat, în mare parte la persoana I,
perspectiva era a unui narator „inventat” [i în ale c\rui ac]iuni doar rareori m\
recuno[team pe mine. {i totu[i, conform defini]iilor receptate, scriam autofic]iune...
Bine, probabil c\ am exagerat mai sus, cu zîmbetul pe buze, tocmai pentru a sugera c\ e
dificil uneori s\ mai faci delimitarea asta, în calitate de cititor. Ca autor îns\, sînt absolut
convins c\ nu fac autofic]iune. Am ales s\ scriu la persoana I din dou\ motive: în primul
rînd pentru c\ în felul \sta, atunci cînd scriu, m\ simt mai apropiat, datorit\ unor mecanisme
mentale pe care probabil un psiholog le-ar explica mai bine, de personajul meu
narator. În al doilea rînd, pentru c\ am senza]ia c\ în felul \sta îi ofer cititorului un plus
de intimitate: nu doar „vede” povestea, ci o tr\ie[te direct, intrînd în lumea c\r]ii prin
sim]urile naratorului. În povestirile mele, dar mai ales în romane, personajul narator
e fie un naiv superficial, fie un ratat con[tient de propria ratare, fie chiar un retard.
Avînd în vedere lucrul \sta, îmi cam place s\ cred c\ nu fac autofic]iune, luîndu-m\
acolo pe mine ca model! Dac\ ar fi s\ fac o propor]ie între întîmpl\rile tr\ite de
mine versus întîmpl\rile pe care le tr\iesc personajelor mele, cred c\ ne-am suprapune
în maximum 10% din situa]ii. Sau chiar mult mai pu]in. În rest, ele, personajele, [i
mai ales personajul narator, tr\iesc ni[te vie]i extrem de diferite. {i nu le invidiez
pentru asta, c\ci vie]ile virtuale ale personajelor mele sînt oarecum demne de
mil\. 
Oricum, în ciuda unei adversit\]i a unor critici fa]\ de c\r]ile scrise la persoana
I, eu o s\ continui s\ scriu a[a, din motivele mai sus enun]ate. Iar dac\ se va
spune c\, în cazul \sta, fac autofic]iune, n-o s\ mai încerc s\ neg, a[a cum m-am
str\duit s-o fac o vreme. {i asta deoarece, dup\ diverse fr\mînt\ri, am
în]eles c\, pîn\ la urm\, e vorba doar despre o discu]ie „la mod\”. Dup\ ce
ea se va consuma, r\mîn c\r]ile. {i firea lucrurilor, în opinia mea, o s\ fac\
în a[a fel încît c\r]ile valoroase vor fi cele care vor r\mîne, indiferent
dac\ sînt autofic]ionale au ba, indiferent dac\ sînt scrise la persoana I sau
la persoana a III-a. 
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costi
rogozanu
[coala aauto

Î
n autofic]iuni sîntem cei mai buni. E în
mare vog\ în continuare aerul de scriitor
pu]in nesp\lat, imposibil de adaptat [i
alcoolic, aer bine conservat, prin bun\voin]a

barului de la Muzeul Literaturii, timp de vreo
50 de ani. Autofic]iunile hard române[ti se
fac prin critici [i scriitori care se bat pe burt\
toat\ ziua, care-[i aranjeaz\ premii, titluri,
manuale, fiecare autofic]ioneaz\ [i, culmea, le
[i iese într-o lume în care oricum pia]a nu conteaz\,
într-o lume care oricum e prea mic\.
Autofic]iunea este, de regul\, cercul vicios al
diletantului, dar [i o posibil\ cale regal\ c\tre
rafinament literar. Fiecare, dup\ puteri. Po]i s\
ajungi la perfoman]e c\rt\resciene sau simonapopesciene,
dar po]i s-o [i dai în bar\, s\ ajungi un mic b\iat teribil
pentru dou\ luni [i apoi s\ încerci s\ tot lucrezi la
biografie în loc s\ lucrezi la propria literatur\.
Se pune prea pu]in accent pe „fic]iune” din sintagma
sus amintit\. Avem mul]i mae[tri (sau s\ zic „mai[tri”?)
„auto”, dar partea de construc]ie, de inven]ie, de tradi]ie
fic]ional\ este l\sat\ deoparte din motive u[or de în]eles.
Unii se simt foarte auto dac\ scriu tot ce aud în jur, mai
ales în g\unoasa lume literar\. Al]ii se simt auto dac\ insist\
mai ales pe latura adolescentin-juc\u[\ a vie]ii lor. Rar g\sesc
în literatura român\ foarte recent\ un „auto” (oricît de inventat)
care s\ trateze spaime, frici, depresii, experien]e autentice,
stranii, intrigante. 
A[ vrea s\ g\sesc m\car un „auto” bine f\cut despre via]a de
familie, despre angoasele sau reu[itele omului de azi, o fraz\ bine
scris\ despre ratele la cas\. Nu, autofic]iunea este deocamdat\
mai mult o nepl\cut\ r\m\[i]\ a educa]iei de cenaclu, a confesiunilor
de grup [i a dorin]elor de socializare. Ideal ar fi ca toat\ aceast\ [coal\
auto s\ produc\ text [i nu o societate literar\ din ce în ce mai autocentrat\,
c\r]i [i nu lifestyle. 
Nu m\ simt autofic]ional pentru simplul fapt c\ nu inten]ionez s\ fac
autofic]iune. Simt c\ o fac doar în momentele de diletantism. Cînd simt
vreo chestie autofic]ional\ în textele mele tai pur [i simplu. Rubrica din
revist\ se nume[te „autofic]iuni”, dar inten]ia e strict fic]ional\, e mai mult
o încercare tradi]ional\ de a descrie „caractere”.

ovidiu verde[
iluzia care duce un roman la bun sf\r[it

M
uzici [[i ffaze nu este o autofic]iune, în sens strict, deoarece naratorul –protagonist
nu se nume[te Ovidiu Verde[. Apelativul Tinu] – care vine de la cel\lalt
prenume al autorului, Constantin  – este autentic (vezi cap. 2),  îns\ cartea ar fi
ar\tat cu totul altfel dac\ a[ fi încheiat a[a-numitul pact autobiografic, folosin-

du-mi numele de familie. Perspectiva ar fi fost a mea, a celui de acum, [i nu a pu[tiului de
atunci. Or, ceea ce am scris a devenit un roman pe m\sur\ ce am renun]at la retrospectiva

,,edificat\” a autobiografului, adoptînd vocea ingenu\ a unui adolescent mai tipic decît voi
fi fost eu însumi la 15 ani. A unui alter mai degrab\ decît ego...

În sensul larg al termenului – amestec de realitate istoric\ [i inven]ie  – Muzici [[i ffaze este,
f\r\ drept de apel, autofic]iune. Acest sens este îns\ prea larg, aplicîndu-se oric\rui roman

scris la persoana I. În mare, a[ spune c\, de[i întîmpl\rile [i personajele s`nt autentice, eu, Ovidiu
Verde[, nu am tr\it niciodat\ o s\pt\mîn\ a anului 1978 asem\n\toare cu cea pe care o poveste[te

Tinu]. Am avut, fire[te, un magnetofon Maiak, o ga[c\ înnebunit\ dup\ ,,muzici”, o prieten\ coleg\
de clas\, dar aceasta din urm\ nu mi-a d\ruit niciodat\ o brichet\, primul nostru s\rut nu s-a

consumat pe fundalul filmului Piedone,  într-un cinematograf din Drumul S\rii [.a.m.d. Curios este
c\, la vremea cînd puneam pe hîrtie asemenea ,,g\selni]e”, nu am avut nici o clip\ sentimentul c\
fabulez. Mai grav, în primii doi sau trei ani dup\ publicare, declaram în dreapta [i în stînga c\ romanul
meu este strict autobiografic. Nu min]eam; doream s\ prelungesc, probabil, iluzia care m-a ajutat
s\-l duc la bun sfîr[it. 
Au fost necesare alte recitiri, la rece, ca s\-mi dau seama cît la sut\ din carte este ,,f\c\tur\”, ceea ce
nu înseamn\ c\ am devenit mai lucid. Vara trecut\, stînd de vorb\ cu prietenul meu Vivi (alias ,,Mimi”)
–  ,,povesta[ul” majorit\]ii ,,fazelor” din roman –  am invocat un episod în care Tinu] descoper\ c\ Luci
i-a furat un pre]ios Pink Floyd ,,original”. Cuprins de remu[c\ri la gîndul c\ adev\ratul Luci, amicul
nostru, c\ruia nici m\car nu-i schimbasem numele, s-ar putea sim]i jignit, m-am mirat de unde naiba
mi-a venit o asemenea idee. A fost rîndul prietenului meu s\ m\ priveasc\ perplex [i s\-mi explice c\
Luci mi-a furat, într-adev\r, la vremea respectiv\, The DDark SSide oof tthe MMoon. Ne-am contrazis aprig o
vreme, ne-am duelat în amintiri ca doi old boys nostalgici, [i finalmente m-a convins. Pe mine, chipurile,
autorul !

simona popescu
c`r]ile aautorilor ppe ccare-ii iiubesc 

le ccitesc cca ppe nni[te ããautofic]iuniÒ

~
n adolescen]\ nu m\ interesa autorul c\r]ii pe care-o citeam. Era o lectur\ egoist\ (sau poate dimpotriv\!).
Acum, dac\ îmi place o carte adev\rat\ (dup\ criteriile mele adev\rate) de la un punct încolo, m\
intereseaz\ numai autorul. Urm\resc, a[a cum spunea Starobinsky undeva, o „gîndire” (ecloziunea
ei) cu care m\ identific, o „ideologie” cu tot ce înseamn\ asta (percep]ie, emo]ie înainte de toate, legate

de un om concret). De aceea, într-un fel, c\r]ile autorilor pe care-i iubesc le citesc ca pe ni[te „autofic]iuni”
(în sensul cel mai larg cu putin]\), adic\ un fel de confesiuni, chiar dac\ am de-a face cu volume
despre… cochilii (Valéry) sau pisici (T.S. Eliot), despre Emma Bovary sau despre „con[tiin]a critic\” (George
Poulet), despre „str\in\tate” (Cortázar) sau despre „hermeneutica subiectului” (Foucault). Pentru c\
m\ intereseaz\ mult autorul ([i felul în care el î[i distribuie biografemele, „ideologemele”) am scris [i o
tez\ de doctorat care ar putea avea ca titlu: „Ce este un autor, azi?”. Acolo e [i un capitol despre autofic]iune,
despre cele dou\ categorii de autofic]ionari: cei care inventeaz\ despre sine [i cei care sînt autofic]ionari
doar pentru c\ autofic]iunea e o fatalitate (ea se creeaz\ prin reduc]ie, alegere, decupaj, extragere etc.).
Nu-mi sînt apropia]i „inventatorii” numai dac\ au umor [i dac\ fac un spectacol la vedere din autofic]iunea
lor. Termenul e azi la mod\, dar dac\ st\m bine [i ne gîndim, mare parte a literaturii dintotdeauna e,
într-un fel, autofic]iune (toate romanele interbelice cu naratori care scriu [i se confeseaz\ în spatele
unei m\[ti protectoare). Mie nu-mi place s\ inventez despre mine, nici în poezie, nici în proz\, nici
în alt fel de texte. Pactul de lectur\ pe care îl propun cititorului meu este unul autobiografic, nu
fic]ional – [i asta chiar dac\ vreodat\ voi scrie un roman cu personaje sau un poem despre
creaturi marine de mare adîncime!  
Dintre cei care folosesc imaginarul, cel mai mult m\ simt legat\ de suprareali[ti. Literarura lor,
pictura lor este profund autobiografic\. Din punctul meu de vedere, arti[ti precum Frida Khalo
sau Victor Brauner picteaz\ tablouri autobiografice (din cauza asta atît de emo]ionante pentru
mine). Eu sînt un cititor interesat de felul în care arti[tii de orice fel folosesc biografeme sau
„corelative obiective”, pentru ca s\ vorbeasc\ despre ei [i despre lumea care-i creeaz\
neîncetat. Scriitorul care sînt se suprapune perfect cu cititiorul care sînt.

cosmin manolache
deasupra [[i \\n aafar`,

e dificil s\ te situezi; [tiu c\ asta a[teapt\ unii cititori: experien]a, în]elepciunea
suspendate ale scriitorului fa]\ de cele ale lumii; instan]a care nu d\ gre[, de la

care s\ te adapi cînd [i cînd; dac\ asta se nume[te un canon, atunci eu nu fac
parte din el; ceea ce scriu este o încercare de de-centralizare, tot un fel de

deasupra [i în afar\; în cazul \sta, reperul sînt eu; chestie de situare; asta
pentru c\ m\ intereseaz\ ce se-ntîmpl\ cu mine, ce mi se-ntîmpl\; pentru c\

eu sînt ceea ce cunosc mai bine; materia cu care pot proiecta liber,
moralmente m\car; m\ inventez [i re-inventez, plecînd de la ideea

altcuiva: Cînd sînt singur, nu sînt; prin urmare, îmi creez clone [i o lume
în care m\ pot încrede; o lume, nu cea obiectiv\, despre care sîntem

deprin[i s\ vorbim, cît cea mai personal\ posibil\; cea care dispare cu
dispari]ia mea; dac\ toat\ povestea asta se nume[te autofic]iune,

se cheam\ c\ autofic]ionez; dar nu sînt sigur c\ despre asta este
vorba; pur [i simplu îmi v\d de ale mele. 
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ruxandra ana 

A ntologia Granta, publicat\ în române[te anul trecut, la
Editura Curtea Veche, e interesant\ în primul rînd ca proiect
cultural, cu atît mai mult cu cît vine dintr-un spa]iu în care
literatura tîn\r\ e r\sf\]at\ de edituri [i de presa cultural\ [i

pare s\ nu mai aib\ nevoie de prea mult\ publicitate. De altfel,
editorul, Ian Jack, m\rturise[te în prefa]a volumului c\ „datorit\
publicit\]ii care îi înconjoar\ ast\zi pe mul]i tineri scriitori [i romanele
acestora, prima întrebare care mi-a venit în minte cînd planificam cea
de-a treia edi]ie a antologiei Cei mmai bbuni ttineri rromancieri britanici a
fost urm\toarea: este oare aceast\ carte necesar\?”. Antologia
propune dou\zeci de scriitori sub vîrsta de patruzeci de ani, unii
consacra]i [i cunoscu]i deja publicului, al]ii în plin proces de afirmare.
Criteriile ini]iale pentru acceptarea în concurs vizeaz\ exclusiv vîrsta [i
cet\]enia britanic\. Cei cinci membri ai juriului sînt editori, publici[ti
sau ei în[i[i romancieri, colaboratori la cele mai importante publica]ii
engleze[ti ale momentului (The Observer, Sunday Times, The
Guardian, London Review of Books). Cei 139 de scriitori selecta]i au
fost citi]i nu doar în baza criteriilor speciali[tilor, ci [i, pur [i simplu, cu
gîndul la pl\cerea lecturii [i, în cele din urm\, supu[i unui test simplu,

explicat tot de Ian Jack,
pre[edintele juriului: „am fi
continuat s\ le citim c\r]ile –
de pl\cere – dac\ nu ar fi
trebuit s\ d\m un verdict în
privin]a lor?”.
Primele edi]ii ale antologiei s-
au dovedit a fi pariuri cî[tigate,
atît cu publicul, cît [i cu edi-
torii, printre scriitorii selecta]i
[i deveni]i, în scurt timp, de re-
ferin]\ pentru pia]a de carte
britanic\ num\rîndu-se Julian
Barnes, Kazuo Ishiguro, Ian
McEwan, Salman Rushdie, Rose
Tremain, Tibor Fischer [i Will
Self. 
Edi]ia din 2003 propune, pe
lîng\ scriitori consacra]i, cîteva
nume complet noi, autori înc\
nepublica]i la momentul apari]iei
antologiei. Zadie Smith, cunoscut\
pentru romanele White TTeeth,
The AAutograph MMan [i On BBeauty
(primul ap\rut în România anul
trecut, la Editura Corint) este
prezent\ în antologie cu o
povestire nou\ (Martha, MMartha),
o proz\ scurt\ antrenant\ [i
surprinz\toare, impecabil
construit\, pornind de la un
fapt aparent banal – închirierea
unui apartament în Londra.
Din categoria scriitorilor care
aproape c\ nu mai au nevoie
de prezentare, fiind cî[tig\tori
ai unor premii ca Orange, Booker
Man, Whitebread First Novel
Award sau James Tait Black
Memorial Prize [i publica]i de
editurile importante din Marea
Britanie, fac parte [i A.L. Kennedy

(deja la a doua nominalizare Granta), Toby Litt [i Sarah Waters. Ca
orice proiect care nu mizeaz\ exclusiv pe renume [i pe publicitatea pe
care o atrag, invariabil, unii dintre scriitori, Granta rezerv\ [i cîteva
surprize: una dintre ele, Alfabetul cchirilic, a lui Adam Thirlwell, a urcat
imediat în topul meu, la terminarea celor aproape 400 de pagini de proz\
tîn\r\ britanic\ [i, în acela[i top, la o distan]\ foarte mic\, Aventurile
unor ppierde-vvar\ ppe CCosta BBlanca, a ceva mai experimentatului Alan
Warner.
F\r\ a avea un manifest literar explicit [i f\r\ a-[i propune s\
polarizeze un grup sau s\ reprezinte o genera]ie literar\, revista Granta,
fondat\ în 1889 de studen]ii Universit\]ii Cambridge, pare s\ afirme
r\spicat credin]a în puterea pove[tii, în necesitatea fic]iunii [i în capacitatea
ei de a pl\smui lumi noi [i de a lansa mereu alte provoc\ri. Nu numai
cele patru numere publicate anual demonstreaz\ acest lucru, ci [i
numeroasele antologii care au consacrat, de-a lungul timpului, nume
devenite de referin]\ în istoria literaturii.   

RRuuxxaannddrraa AAnnaa, 22 de ani, student\ în anul IV la Facultatea de Litere din Bucure[ti, scrie în
OObbsseerrvvaattoorr ccuullttuurraall [i în revista facult\]ii, EElliitteerreebbeellllee. PR la revista OObbsseerrvvaattoorr ccuullttuurraall.. A
tradus Tim Lott [i Tibor Fisher la Editura Humanitas.

cei mmai bbuni 
tineri 
romancieri 
britanici

fursecuri
r`zboiul bbiletelor

lucian dan

teodorovici

A m v\zut, zilele trecute, un talk-show în care, cu obstina]ie, un jurnalist
trec\tor la vremea lui prin Irak le adresa politicienilor invita]i o
întrebare: „Domnule/doamn\, a]i fost vreodat\ într-o zon\ de conflict,
de r\zboi?”. |ia d\deau din umeri, b\lm\jeau ceva, m\ rog, ca oamenii

politici. N-am în]eles pîn\ la urm\ scopul întreb\rii, dar mi-am amintit, din nou,
despre r\zboiul în care-s angrenat eu. Du[manii? {oferii de maxi-taxi. Pretextul? Ni[te
bilete. R\zboiul se desf\[oar\ între coordonatele astea: eu le dau banii, ei nu îmi dau
biletul. Eu le cer biletul, ei, dac\ am noroc, mi-l dau ]îfnos. Eu le spun apoi: „Pute]i s\
m\ l\sa]i s\ cobor în dreptul spitalului CFR?”. Ei îmi r\spund: „P\i ce, acolo-i sta]ie?
Dom’le, matale e[ti om corect, vrei bilet, nu? Atunci, dac\ e[ti a[a corect, [ezi matale
frumu[el pe scaun pîn\ se face sta]ie!”. 
În mod normal, [oferii opresc la cererea clientului. Nu [i cînd clientul e „prea corect“. Din
cauza asta, drumurile mele sînt mai lungi. Dar nu asta ar fi marea problem\. Problema e
în prima faz\. Aceea în care nu primesc biletul [i, luîndu-mi inima-n din]i, îl cer, chiar dac\
la volan e vreun zdrahon îmbr\cat în trening. Se-ntîmpl\ uneori s\ m\ trezesc cu un „zda
m\-tii” scurt [i cu o frîn\ brusc\. „Ia coboar\ dac\ nu-]i place regulile din ma[ina mea!”. {i
cobor, ce s\ fac?
De[i par nebun, nu din teribilism am pornit eu lupta asta pentru bilete. Ci pentru c\, la un
moment dat, pe cînd st\team tuflit într-un scaun, f\r\ bilet la purt\tor, dar cu banii da]i
[oferului, moralitatea mea a f\cut un exerci]iu de genul: „Eu i-am dat \stuia banii, deci sînt
corect. El nu mi-a dat biletul, deci nu trebuie s\ justifice banii în fa]a [efului, deci e ho]. Eu
nu i-am cerut biletul, deci sînt complice la ho]ie. Deci nu sînt corect!”. {i de-aici toat\ tevatura.
Din puseu de moralitate, cum s-ar spune.
Problema cu moralitatea îns\ nu-i chiar a[a de simpl\ cum ai zice la prima vedere. 
Se pare c\ tot eu, pîn\ la urm\, sînt cel defect. În opinia celorlal]i c\l\tori. Care, indigna]i
de r\utatea de care dau dovad\ cerînd bilet, sar de multe ori în ap\rarea [oferului: „Da’
las\-l, dom’le, s\ tr\iasc\ [i el acolo! Te zgîrce[ti pentru zece mii! A[a ceva n-am mai v\zut,
Doamne fere[te!”. La un moment dat, o b\trînic\ simpatic\, pe care n-o s-o uit prea curînd,
mi-a aruncat o privire asasin\, apoi i-a zis [oferului, punînd pe bord biletul (pe care ea îl
primise!): „Poftim, domnule, ]ine biletul meu, c\ mul]i cîini mai sînt pe lumea asta!”. Iar
[oferul l-a primit cuvios, a dat din cap a triste]e. {i, în timp ce în jurul meu s-a iscat o
discu]ie despre cîinii de oameni negri la suflet care nu ]in cont de dramele celorlal]i,
printre \[tia r\ii fiind [i eu, am stat în scaun, privind pe geam cum cad frunzele, îngropat
în ru[ine. {i nici m\car n-am mai îndr\znit s\ cer s\ cobor unde ar fi trebuit s-o fac.
A[a-mi trebuia!
Necazul cel mare vine îns\ din alt\ parte. De cînd cu exerci]iul de moralitate, pe
lîng\ faptul c\ [oferii de maxi-taxi din Ia[i m\ [tiu ca pe-un cal breaz [i am
început s\ circul mai mult cu taxi-ul, ceea ce nu face deloc bine bugetului
casei, consecin]ele s-au diversificat. Am început s\-mi pl\tesc abonamentul la
HBO, iar decodorul piratat a ajuns la gunoi. Pe urm\ mi-am dat seama c\ nici
programele de pe calculator nu-mi erau chiar în regul\, a[a c-am început s\
le cump\r oficial. De ceva timp mi-am f\cut [i-o firm\. În ciuda sfaturilor de
la prieteni, contabilul meu înghite în sec de fiecare dat\ cînd îl oblig s\ ne

pl\tim f\r\ nici un subterfugiu toate d\rile la stat. {i pe cuvînt c\ toate astea,
adunate, te fac s\ te întrebi uneori dac\ nu cumva tot o form\ de moralitate

e s\ le dai [oferilor un zece mii acolo, f\r\ bilet. Ca s\ tr\iasc\ [i ei. {i,
mai ales, ca s\ po]i tr\i tu...

LLuucciiaann DDaann TTeeooddoorroovviiccii, 31 de ani, prozator, membru în colegiul de redac]ie al
s\pt\mînalului SSuupplliimmeennttuull ddee ccuullttuurr\\ [i redactor al revistei TTiimmppuull. Autor al

romanelor CCuu ppuu]]iinn ttiimmpp îînnaaiinntteeaa ccoobboorr`̀rriiii eexxttrraatteerree[[ttrriilloorr pprriinnttrree nnooii (roman),
OuTopos, Ia[i, 1999 (edi]ia a doua, rev\zut\ [i ad\ugit\, Polirom, Ia[i, 2005)

[i AAttuunnccii ii-aamm aarrss ddoouu\\ ppaallmmee (proz\ scurt\), Polirom, Ia[i, 2004. 

Antologia Granta, 
CCeeii mmaaii bbuunnii 
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Marile speran]e 
- punk cover

„We don’t have a clue what it is to be male or
female, or if there are intermediate genders. Male
and female might be fields which overlap into
androgyny or different kinds of sexual desires. But
because we live in a Western, patriarchal world, we
have very little chance of exploring these gender
possibilities.“ Kathy Acker 

S
înt înconjurat de jurnali[ti profesioni[ti, critici literari, scriitori etc, care trebuie s\
respecte multe deadline-uri într-un timp mai scurt decît cel pe care îl am eu la
dispozi]ie. Nu am fost niciodat\ capabil s\ înv\] de la ei. Niciodat\ nu e destul timp.
Fiecare deadline înseamn\ o criz\, o stare de panic\. În aceste condi]ii, orice

jurnalist se transform\, pe ultima sut\ de metri, într-un junkie în c\utare de informa]ii sau
de lucruri interesante pe care mai apoi s\ le poat\ a[eza sub forma unor articole. Pressing-
ul exercitat de un deadline  te face s\ o iei razna, s\ bîlbîi în scris lucruri pe care doar tu sau
o persoan\ care a avut acces la acelea[i informa]ii le mai în]elege]i. 
Cam în aceast\ stare am redescoperit-o pe Kathy Acker. Îmi amintesc c\ prima întîlnire s-a
întîmplat acum un an [i a decurs cam a[a: “The GGreat EExpectations? {tii, în perioada asta,
eu nu prea m\ mai în]eleg cu Dickens…”, îi spuneam Mihaelei Precup, profesoara mea de
Visual Arts,  strîmbînd un pic din nas. „Las\-l pe Dickens, e vorba de tipa asta… Kathy
Acker. Te intereseaz\?”. „Normal!”, zic eu, cu ochii la bicep[ii tatua]i, umfla]i [i la vedere ai
tipei de pe copert\, îmbr\cat\ într-o rochi]\ de p\pu[ic\ underground. O asemenea combina]ie
nu putea fi refuzat\ în nici un caz.
Considerat\ de mul]i o terorist\ în domeniul literaturii, nu numai pentru look-ul [i stilul ei
de via]\, dar mai ales pentru felul în care scria la începutul anilor ’80, Acker [i-a format un
stil propriu, exploziv, fiind influen]at\ de
romanele lui William S. Burroughs („I more
or less taught myself to write by imitating
Burroughs”), de curentul punk, de feminismul
francez [i filozofia lui Deleuze. Textele
sale sînt un amestec de plagiarism, de tehnici
cut-up, pornografie [i autobiografie – toate
la un loc articuleaz\ de fapt o form\ de critic\
social\. Defocusarea, rela]ia dintre sexualitate
[i putere, limbajul [i reprezentarea sînt
lucrurile care o preocup\ pe Kathy Acker în
majoritatea c\r]ilor sale. Imaginile pornografice
nu sînt folosite în mod gratuit, doar pentru
a [oca, ci pentru a pune problema libert\]ii
de manifestare [i de exprimare a femeilor
într-o societate patriarhal\ care pare obsedat\
de a manipula op]iunile [i activit\]ile sexuale
ale membrilor ei. 
În The GGreat EExpectations (1982) sexul, politica
[i violen]a sînt combinate cu personaje [i
pasaje din c\r]i clasice sau din istorie – un
cocktail textual care nu î[i propune s\ clarifice
nimic, ci, dimpotriv\, s\ ame]easc\, dar în
acela[i timp s\ creeze leg\turi rizomatice [i
subiective între realit\]i fictive [i „obiective”.
S\ te fac\ s\ vezi lucrurile nu cu ochii larg
deschi[i într-o privire fixist\/fixat\, ci clipind
cît mai des [i în toate p\r]ile. În aceast\ logic\,
naratorul î[i schimb\ des [i brusc identit\]iile:
de la bisexualul Peter, la Sara, iubita lui,
sau la prostituata Rosa. Salturi de genul acesta
se produc [i cînd vine vorba de timp [i spa]iu.
Totul alunec\ pe o pant\ destul de abrupt\
din New York în Alexandria sau din Roma
în Manhattan. 
Plagiarismul se amestec\ cu autobiografia
lui Acker, în care g\sim detalii despre sinuciderea
mamei sale [i o serie de alte întîmpl\ri sordide
din via]a ei. The GGreat EExpectations pune
problema identit\]ii înc\ din titlu. A construirii
[i re/de-construirii sinelui. Confuzia se grupeaz\
în combina]ii de genul: feminin-masculin,
eu-cel\lalt, sexual-politic, sens-nonsens, din
care nu po]i opta pentru un singur membru,
excluzînd opusul, pentru c\ nu exist\ opus
sau, cum scria ea: „as the dream: there is and
there is not.”, „there is no time; there is”.  

GGrruuiiaa DDrraaggoommiirr, 22 de ani, student în anul IV la Facultatea
de Litere din Bucure[ti, ]ine rubrica DDrr.. GGoonnzzoo în aaLLttiittuuddiinnii,
scrie ocazional în ZZiiuuaa [i pe site-ul MMeettrrooppoottaamm [i este
logo-designer la revista facult\]ii, EElliitteerreebbeellllee.

aaaammmmeeeerrrr iiiiccccaaaannnn  rrrreeeeaaaaddddeeeerrrr

Politics (1972)  – poezii [i eseuri 
Childlike LLife oof tthe BBlack TTarantula
(1973) – debutul în roman, publicat sub
pseudonimul Black Tarantula
I DDreamt II WWas aa NNymphomaniac: IImagining
(1974) – roman 
Adult LLife oof TToulouse LLautrec (1978) –
autobiografie fictiv\ a pictorului francez 
N.Y.C. iin 11979 (1981) – proz\ scurt\, prime[te
Pushcart PPrize, acordat literaturii ap\rute
în ziare [i reviste de mic tiraj 
Great EExpectations (1982)
Algeria: AA SSeries oof IInvocations BBecause
Nothing EElse WWorks (1984) 
Blood aand GGuts iin HHigh SSchool (1984) –
romanul cel mai extrem [i cel mai bine primit
de critic\; interzis în Germania [i Africa de
Sud
Don QQuixote: WWhich WWas aa DDream (1986)
– la fel de bine primit
Empire oof tthe SSenseless (1988)
My MMother: DDemonology (1994) 
Pussy, KKing oof tthe PPirates (1996) 

Postume:
Redoing CChildhood (2000) 
Rip-OOff RRed, GGirl DDetective (2002)

gruia dragomir 

adrian buz

. . .C um po]i s\ deosebe[ti dou\ m\rci diferite de ]ig\ri?…
nu, nu e gustul sau aroma sau obi[nuin]a – întotdeauna
cele mai bune sînt cele cu care te-ai obi[nuit… dac\ e[ti
într-adev\r fum\tor, le deosebe[ti cu creierul, cu nervii,

cu întregul t\u trup afumat… le deosebe[ti cu fiin]a. 
Îmi pip\iam într-unul din buzunarele hainei cele dou\ pachete nedesf\cute de Chesterfield,
iar în cel\lalt cartea din „Colec]ia Cotidianul”, provizii de la chio[cul g\rii pentru drumul
lung care m\ a[tepta. M\ g\seam adormit în gara din Cluj, într-o diminea]\ rece [i
însorit\ de octombrie, iar mintea încerca s\ compenseze f\r\ direc]ie perspectiva acestui
timp mort pe care soarta defavorabil\ mi-l oferea între dou\ trenuri prost legate. 
… adic\ ar putea s\ moar\ timpul?… ar putea s\ moar\ dou\ ore din via]a mea?… ce moare
cînd moare timpul?… eu sau altceva?… [i, pîn\ la urm\, cît din via]a unui om e timp mort:
n\uceal\, citind f\r\ entuziasm o carte pe un peron, ag\]înd incon[tient o cafea de la un
automat, gîndind somnolent… tr\ind via]a într-un moment f\r\ scop?… adic\… are
via]a scop?… evident c\ nu are, dac\ nu e[ti prea ocupat s\-i g\se[ti unul… 
Am decis scurt c\ nu e momentul s\ devin reflexiv, un exerci]iu care uneori poate duce în
ni[te fund\turi urîte. Dac\ tot nu am altceva mai bun de f\cut – „Colec]ia Cotidianul” îmi
oferea spre delectare un Ian McEwan cu o miz\ atît de excentric\, încît dup\ 80 de pagini
citite destul de s\lt\re] am ajuns s\ regret talentul [i m\iestria risipite pentru a converti o
psihopatologie în literatur\ – mai bine s\-mi pun ni[te culoare în obraz; a[a c\ am luat în
piept bulevardul animat de mul]imea matinal\, înghiontindu-se din [i în autobuze spre
servicii. 
Numai c\ la ora aceea, o astfel de incursiune poate fi dur\. În cîteva minute, m-am g\sit
într-o mare de chipuri înc\ jilave, [ifonate [i îmbujorate, din care luceau tulbure ochi în
care se puteau citi cele mai fire[ti întreb\ri, dar atît de estompate, o lips\ n\uc\ de luciditate,
încît aveam senza]ia c\ m\ v\d într-un caleidoscop, multiplicat r\sturnat la nesfîr[it.
… unde se gr\besc ei atît de ne-eroic?… simt ei ap\sarea timpului care face ce [tie el

cel mai bine?… cît de rezonabili pot ei s\ fie cînd ajung s\ nu-[i mai pun întreb\ri?…
de cine le pas\?… cît de greu le e?… fumeaz\?… lor nu le moare timpul niciodat\?
Nu [tiu dac\ nu cumva, ceea ce gîndeam nu era altceva decît ecoul aceluia[i caleidoscop.
Ce m-a oprit pe loc, în cele din urm\, din înaintarea greoaie, a fost vitrina unei libr\rii
micu]e în care coperta verde mi-a s\rit în ochi. Înainte dde tt\cere, volumul testamentar
al unui autor ale c\rui scrieri eseistice cînt\resc la fel, dac\ nu chiar mai mult decît
straniile sale fic]iuni. Le-am citit cu acel soi de stupoare care te cuprinde în fa]a
unui om care, în era în care ironia [i toat\ gama de demitiz\ri folosite industrial au
dus la un fel de uzur\ a umanului - oboseala cinic\ unui homo sapiens obi[nuit
s\-[i road\ singur beregata -, nu ezit\ s\ vorbeasc\ despre demnitate [i alte
virtu]i care ne sun\ azi mai fals ca un slogan publicitar. {i totu[i cît de revigorant
mi s-a p\rut patetismul naiv al scrisorii pe care Bartolomeo Vanzetti i-o scrie
fiului s\u înainte de a fi a[ezat pe scaunul electric [i pe care Ernesto Sabato o
citeaz\ printre amintirile unor timpuri care st\teau mult mai bine decît anii 2000
la capitolul injusti]ie, violen]\, politic\ oprimant\, dar [i, în mod ciudat, la capitolul
con[tiin]\. M\ tem c\ nici asigurarea medical\, nici dreptul inalienabil la televiziune
prin cablu [i nici ultima produc]ie Beigdeber nu mai reu[esc s\ scoat\ dintr-un
„anarhist”, presupunînd c\ mai exist\ vreunul, un discurs atît de cre[tin, sus]inut
de o responsabilitate ingenu\. 
Cînd trenul a ie[it din gar\, mi-am aprins o ]igar\, în ciuda avertismentelor.
Dac\ ceva moare, acela nu e timpul, poate doar încrederea, luînd dup\ ea
ce e mai bun din om. Am r\mas la fereastra trenului [i de undeva, poate
dintr-un difuzor plasat printre [inele care se împleteau [i se desp\r]eau
iar, a izbucnit o muzic\ l\ut\reasc\, neverosimil\, de parc\ p\mîntul a
început s\ ]ipe cu vocea armonioas\ a unui acordeon. Pip\ind coperta
verde în buzunarul hainei, am f\cut atunci un pariu

AAddrriiaann BBuuzz, 35 de ani, autorul volumelor de proz\ UUllttiimmuull ccaappiittooll [i ZZiidduull mmooaallee,
ap\rut în colec]ia EEGGOO.. PPrroozz\\ la Editura Polirom, în 2005. A tradus din William
Burroughs [i din John Dos Passos.

timp mort

adian
bukz
vorbe[te
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rrrraaaasssstttteeeerrrr  aaaarrrrtttt  
ruxandra ana

Care ssînt aarti[tii ppe ccare îîi rreprezin]i? DDe cce ttocmai ppe eei –– ee oo aalegere
dictat\ dde uun ccanon ppropriu, dde oo iierarhie ppersonal\, ssau ssînt lla mmijloc
ra]iuni dde mmarketing?  

Gorzo, Gili Mocanu, Vlad Nanc\, Mircea Suciu, Roman Tolici, Ana B\nic\,
Emanuel Borcescu. Totul porne[te de la gustul meu. Îmi place s\ cred
c\ nu a înlemnit într-un canon. De aceea caut încontinuu noi arti[ti.
Ra]iunile de marketing exist\, îns\ ele vin post-festum. Mai precis, dup\
ce am ales un artist pentru c\ îl consider valoros, încep s\ imaginez
adev\ratul mod prin care el poate fi promovat mai bine.

Ce ppresupune, eexact, mmunca dde ggalerist? CCum ffunc]ioneaz\ ccolaborarea
cu aarti[tii, ppîn\ uunde sse ssuprapune aactivitatea dde ggalerist ccu ccea dde ccurator,
de art aadvisor, ccu ccea dde manager? EE uun ffel dde aamestec îîntre ttoate?

Da, e un amestec de cele mai multe ori. A se în]elege c\ trebuie s\ le
fac de multe ori pe toate. Galeria este o afacere ce trebuie manageriat\,
deci de multe ori m\ ocup de buc\t\ria între]inerii  ei.  Partea
curatorial\ este latura pl\cut\ a pove[tii. O fac cu mult\ dedica]ie. În
90 la sut\ din timp m\ întîlnesc cu oameni, le ar\t ce fac arti[tii
galeriei, discut, explic [i m\ l\muresc [i pe mine. 

Ce rrol jjoac\ ggaleriile dde aart\ ccontemporan\ îîn fformarea ppie]ei dde aart\? 

P\i sînt esen]iale. Colec]ionarii de art\ contemporan\ sînt forma]i [i
fideliza]i de galerii. Ele investesc în art\ [i reu[esc s\ concentreze din
ce în ce mai mul]i bani în zona artei contemporane. 

„Arti[tii ccare jjoac\ safe sînt pplictisitori”. EE lla ffel îîn mmunca dde ggalerie? CCare
sînt rriscurile aasumate?

Exist\ riscuri [i în meseria asta. Unul ar consta în anchilozarea interesului
pentru art\. Am v\zut mul]i galeri[ti occidentali care nu mai erau interesa]i
decît de bussines. Cînd banul î]i spune mai multe decît arta, atunci
totul s-a încheiat.

Ce aarti[ti iinterna]ionali aai vvrea ss\ rreprezin]i?

Reprezint deja cî]iva arti[ti tineri interna]ionali (de care n-a auzit nimeni
înc\) – un bulgar, doi cehi, un englez. Îmi plac mul]i arti[ti: a[ putea s\
umplu dou\ pagini cu arti[ti excep]ionali, a[a c\ am s\ spun primele
nume care-mi sar în minte acum: Gilbert and George, Damien Hirst, Jorg
Immendorf, Thomas Ruff, Anders Serrano, Francis Alys, Bill Viola, Rineke
Dijkstra. 

Cum sse rraporteaz\ ppia]a dde aart\ rromâneasc\ lla ccea sstr\in\? SSîntem
sincroniza]i?

Dac\ te referi la puterea pie]ei de art\ contemporan\, trebuie s\ recunosc
c\ sîntem mult în spate. În ceea ce prive[te arti[tii [i infrastructura artistic\,
începem s\ ne apropiem. Cînd spun „infrastructur\”, m\ gîndesc la reviste,
galerii, muzee de art\ contemporan\ sau spa]ii alternative [i bienale.
Cred c\ venim cu avînt din spate [i, de altfel, cred c\ momentul de fa]\
este unul dintre cele mai bune momente posibile în artele vizuale române[ti.

Se ppoate ttr\i ddin vvînzarea dde oopere dde aart\? EE oo aafacere pprofitabil\ (([i
pentru aartist [[i ppentru ggalerist)? 

Au trecut patru ani [i înc\ sînt pe pia]\. Doar faptul c\ reu[esc s\ continuu
s\ promovez arta în care cred este pentru mine un profit. Dincolo de asta,
dac\ faci meseria asta cu dedica]ie [i imagina]ie, nu ai cum s\ pierzi.

popescu

DAN

ãC\nd bbanul \\]i sspune mmai mmulte ddec\t
arta, aatunci ttotul ss-aa \\ncheiatÒ
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„Sînt iinteresat dde iimpactul vvizual ppe ccare iimaginea îîl dde]ine, dde aaceea ssubiectele ppe
care lle ppictez ssînt pputernice, iintense”, eexplic\ ppictorul. „„Interesul mmeu eeste aacela dde
a iimpresiona vvizual pprivitorul. IImaginile ppe ccare lle ffolosesc îîn ppicturile mmele pprovin
din ssurse ddiverse, ffie ppropriile mmele ffotografii, iimagini gg\site ppe IInternet, ccapturi
TV... ÎÎn ffelul aacesta rreciclez iimaginea, îîi gg\sesc uun aalt ssens ddecît ccel iini]ial”.

n noua expozi]ie intitulat\
precum un documentar de tipul
celor de pe Discovery –
Evanghelia ddup\ MMo[ CCr\ciun –,
Roman ne propune o serie de
lucr\ri în care momentele iconice
ale istoriei Noului Testament sînt

repuse în scen\, îns\ personajele principale
sînt Iepura[ul de Pa[te [i Mo[ Cr\ciun. Avem
astfel: o Nativitate în care iepura[ul este ]inut
în bra]e de o mic\ feti]\, o tenta]ie în care
Diavolul e un mic iepura[ draconic cu coarne
t\iate [i limb\ de reptil\, un s\rut al Iudei ce
e în acela[i timp un autoportret, un iepura[
care-[i duce crucea, o ultim\ cin\ cu acela[i
iepura[ singur [i trist dup\ ce toat\ lumea s-a
retras, un iepura[ cu o coroan\ de spini, un
Toma necredinciosul, o crucificare, un iepura[
pe catafalc [i, nu în ultimul rînd, o Pieta
complet z\natic\ în care Mo[ Cr\ciun, alias
Roman Tolici, este pe post de jeluitor. O astfel
de pozi]ionare, în care artistul se plaseaz\
frontal, f\r\ taton\ri [i re]ineri conceptual
metodice fa]\ de subiectele „tari” ale
existen]ei o întîlne[ti mai greu în arta
contemporan\. Roman î[i asum\ riscuri [i are
curajul s\ calce uneori strîmb, cu o singur\
condi]ie: s\ avanseze. Eu m\ declar un fan al
arti[tilor ce î[i asum\ riscuri. Cei care joac\
safe m\ cam plictisesc”. (Dan Popescu)

mircea suciu
\ntr-o ipostaz` inedit`:

PPeennttrruu ssffîîrr[[iittuull lluunniiii ffeebbrruuaarriiee,, GGaalleerriiaa HH’’aarrtt pprreegg\\ttee[[ttee uunn pprrooiieecctt ccaarree îîll vvaa pprreezzeennttaa ppee
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prezentare HHÕart

alerie de portofoliu, deschis\ în 2002, are ca
specific conturarea unui nucleu de arti[ti
selecta]i dup\ criterii eminamente estetice
care urmeaz\ s\ fie promova]i, expu[i [i
vîndu]i.
Ofer\ dou\ tipuri de servicii. Primul este

acela al organiz\rii periodice a unor expozi]ii personale
sau de grup ale arti[tilor afla]i în portofoliul restrîns al
galeriei. Cel de-al doilea serviciu este acela de a oferi
consultan]\ [i op]iuni pentru acei colec]ionari sau
poten]iali colec]ionari care doresc s\-[i extind\ aria de
achizi]ii [i în zona tinerilor arti[ti.
Din 2002 pîn\ în prezent, H’art GGallery a organizat peste 30
de evenimente, ceea ce o plaseaz\ în topul galeriilor de
art\ contemporan\ din România. În acela[i timp, galeria s-
a implicat [i în alte proiecte precum: Coconii ((Dumitru
Gorzo), expozi]ia de art\ video Docu  FFiction.
Galeria H’art particip\, de trei ani, la Tîrgul de la Bologna –
ArteFiera – [i de doi ani la Tîrgul de la Viena – Viennafair.

21
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roman ttolici
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roiectul coregrafic
interna]ional TThhee
MMiiggrraanntt BBooddyy, desf\[urat

în perioada noiembrie 2006-
septembrie 2007, e ca o cas\
de schimb. Corpuri din diverse
]\ri au migrat într-un context
lax ca structur\ de
interac]iune. „Moneda de
schimb” corporal a apar]inut
de fiecare dat\ ]\rii de
adop]ie.
Proiectul a cuprins un num\r de
reziden]e care au avut loc în ]\rile
participante – România, Italia,
Marea Britanie, Estonia [i Olanda
- în cinci faze, reziden]e înso]ite
de o documentare jurnalistic\ [i
de un material video.

Î
n frame-ul unui astfel de proiect, experien]a de
participare are mai multe verigi. E vorba, pe de
o parte, de identitatea fiec\rui dansator, de 
icon-urile de cod socio-cultural pe care le

aduce, iar pe de alt\ parte e vorba de un mixaj in-
teretnic care d\ dimensiunea de baz\ a întregului
demers. Sensul e unul de conectare la diverse circuite
ale migr\rii. O tem\ cu supape diverse, cum e cea a
corpului migrator, e, pîn\ la urm\, cea mai potrivit\
pist\ de lansare a unei discu]ii despre corpul global
[i variantele lui na]ionale de extensie. Spectacolul
de dans contemporan devine din ce în ce mai puternic
legat de cadrul dezbaterii sociale, de ceea ce
numim intercep]ia artistului, lipsa lui de autism. Cu
alte cuvinte, s-a dus cu corpul frumu[el care e c\ e.
Corpul este pentru c\ reac]ioneaz\ ca fapt necesar
de mi[care la muta]iile din jur.
Corpul se mut\ din Manhattanul hiperestetizant în
cartierul experien]elor care-[i pun problema supravie]uirii
mi[c\rii pe scen\ printr-o motiva]ie clar\. {i cum tema
migra]iei are justific\ri ramificate, The MMigrant BBody
a fost axat pe discursul unor arti[ti care [i-au intersectat
percep]iile, încercînd s\-[i reprezinte fiecare cît mai
personal no]iunea de migra]ie. Coregrafii [i dansatorii
s-au transformat ei în[i[i în agen]i ai migra]iei, în cale
umane. Traseul lor a fost o dislocare continu\, un cînd
aici, cînd dincolo, care a ]inut chiar de miza acestui
proiect. Unii dintre ei au avut foarte pu]in timp
între sfîr[itul unei reziden]e [i prezentarea final\, care
a fost la Bassano del Grappa pe 29 ianuarie. 
Cei cinci coregrafi - Sacha Steenks (Olanda), Triin
Reemann (Estonia), Florin Fieroniu (România), Sonia
Brunelli (Italia), Julia Griffin (Marea Britanie) – au lucrat
cu dansatori din toate cele cinci ]\ri – Andreea Novac,
Andreea C\pit\nescu, Jenny Smith, Jeniffer Rees,
Guillem Mont de Palol, Mariangela Tinelli, Marianna
Andrigo, Francesca Foscarini,  Einar Lints [i Silver
Elvest – [i au repetat în final timp de cîteva zile pentru
a-[i putea prezenta rezultatul atelierelor la Bassano
del Grappa. 
Triin Reemann a reu[it s\ puncteze cu mult umor
contururile flexibile ale migra]iei. Dup\ ce dansatorii
au împrejmuit cu scotch perimetrul de ac]iune al
corpurilor, a început pe ritmul pocnirii degetelor
antrenamentul migrator. And one, two, three, four,
five, six, seven, eight, nine, ten.
Indica]ia pe care coregrafa estonian\ a dat-o pe tot
parcursul perioadei de lucru a fost: „Fi]i cît de normal
pute]i”. Lipsa de artificiu [i relaxarea dansatorilor,
stilul degajat de trecere de la mi[carea frenetic\ pe
muzic\ rock la deconstruc]ia unor cli[ee gen Think
lightly. You are light au fost amprentele unui spectacol
extrem de omogen. 
Florin Fieroiu a pus în discu]ie un calup de migra]ie
propriu performerului: pe scen\, corpul migreaz\ din
re]eta lui cotidian\, e altul decît pe strad\, are mai
multe limite sau mai multe libert\]i? Ce [i cît construie[te,
ce [i cît [terge din existen]a lui de zi cu zi?
O discu]ie aparent banal\ pe tema „impus\”,  într-o
pauz\ de mas\, a dat start-ul spectacolului. În contextul
migra]iei scenice [i al felului în care dansatorii evolueaz\
pe scen\, discu]ia poate fi asociat\ unui background
absolut necesar identific\rii conceptului propus de
Fieroiu. Pe caset\, vocile [i ideile dansatorilor se
completau sau se îndep\rtau, a[a cum, pe scen\,
corpurile lor se strîngeau în cerc pentru ca, ulterior,
s\ se rup\ de unitatea stabilit\. Fiecare devenea borna
migra]iei sale artistice, despre care încerca s\
spun\ cîteva cuvinte. Fieroriu a t\iat din contextul
generic al migra]iei felia care se potrive[te cel mai
bine pattern-ului scenic. La un moment dat, dansatorii
s-au desc\l]at, [i-au scos [osetele din picioare [i s-au
întors cu spatele la spectatori. O parte din ei a
r\mas într-un punct, o alt\ parte a luat-o din loc. 

MMiihhaaeellaa MMiicchhaaiilloovv, 29 de ani, critic de teatru [i dans, dramaturg,
cî[tig\toare a bursei de dramaturgie acordat\ de dramAcum
pentru piesa MMii-ee ffrriicc\\. Public\ în SSuupplliimmeennttuull ddee ccuullttuurr\\,
aaLLttiittuuddiinnii, 77 sseerrii. 

mihaela
michailov



A tunci cînd, în ultimii 6 ani, cinci tineri dramaturgi români ( Andreea V\lean, Theo
Herghelegiu,Gianina C\rbunariu, Peca {tefan, Vera Ion) sînt selec]iona]i de Royal Court
pentru a participa la Programul Reziden]ial Interna]ional e firesc s\ te gînde[ti cum ai
putea capitaliza acest interes printr-o experien]\ de care  teatrele [i scriitura

dramatic\ din România au nevoie. Partener tradi]ional atît al Royal Court cît [i al UNITER, British
Council s-a aflat în situa]ia privilegiat\ de a recunoa[te [i sprijini atît interesele institu]ionale, cît
[i motiva]ia comun\ a unei noi genera]ii animate de dorin]a autentic\ de a-[i perfec]iona tehnica
scriiturii. A[a s-a n\scut ideea unui atelier de dramaturgie la Bucure[ti, organizat în
parteneriat de cele trei institu]ii împreun\ cu Teatrul Na]ional I.L. Caragiale [i Festivalul Na]ional
de Teatru I.L. Caragiale. Un parteneriat menit s\ încurajeze atît profesionalizarea scriitorului
dramatic, cît [i pe cea a rela]iei dintre teatru ca institu]ie dornic\ s\-[i p\streze relevan]a pentru
noile genera]ii [i tinerii dramaturgi. Cum vor continua institu]iile în drept acest drum, în ce
m\sur\ modelul Royal Court este abordabil [i în România, r\mîne de v\zut!

Codru]a CCruceanu

RROOYYAALL CCOOUURRTT
profesionalizarea ddramaturgului ppatentat

A
reu[i s\ faci dintr-un teatru o institu]ie recunoscut\ peste tot în lume, un reper
de autoritate indiscutabil, presupune o extraordinar\ concentrare de for]e pe
termen lung. Royal Court a devenit un pattern de lucru consacrat, asumîndu-
[i consecvent strategia dezvolt\rii textului dramatic [i promov\rii unor dramaturgi
care, într-un timp record, au ajuns pe afi[ele celor mai importante teatre din lume.
Sau, altfel spus, direc]ia de sincronizare textual\ cu transform\rile societ\]ii

contemporane. Royal Court a investit enorm într-un capital de dramaturgie nou\, vie, care nu
e altceva decît fondul unei evolu]ii teatrale absolut necesare. 
Royal Court este un teatru de coagulare, un teatru care în fiecare an adun\ [i scoate pe pia]\
tipuri de scriitur\ la zi. Tineri dramaturgi din toat\ lumea vin în fiecare an în stagii de formare
la Royal Court [i se întîlnesc cu cele mai importante voci ale teatrului britanic contemporan.
Festivalul bianual desf\[urat în cadrul programului Royal CCourt - TTineri AAutori d\ o [ans\
substan]ial\ scriitorilor sub 26 de ani. 
Piesele propuse de Royal Court de-a lungul timpului au sfidat conven]iile sociale, politice [i artistice
[i au împins limitele scriiturii dincolo de zona recognoscibilului [i acceptabilului. Inova]ia [i scriitura
f\r\ anestezie au fost mizele acestui teatru de profund\ reflec]ie textual\. Un teatru frontal, incisiv,
critic, care nu se împiedic\ de limbajul trash, de adrenalina cotidian\, oricît ar fi ea de sordid\ [i
de dur\.
De-a lungul anilor ‘60, Royal Court a fost într-un conflict declarat cu cenzorii oficiali ai scenei londoneze,
care au interzis piese ale unor dramaturgi de top, cum ar fi John Osborne sau Edward Bond. Scandalul
continuu a dus la desfiin]area structurii de cenzur\ în 1968.
Anii ‘90 au recî[tigat furia dement\ a anilor ‘50. Sarah Kane, Mark Ravenhill, Anthony Neilson, Martin
McDonagh au creat texte visceral crude, piese-bisturiu care taie în carne vie.  Contextul noii scriituri
dramatice a fost permanent în centrul proiectelor elaborate de Royal Court, un teatru în care dramaturgul
are cea mai mare pondere.

Între 30 octombrie [i 5 noiembrie 2006, 3 reprezentan]i Royal Court – regizoarea Orla O’Loughlin, dramaturgul
Rebecca Prichard [i Graham Whybrow, secretar literar, un fin cunosc\tor [i analist de text contemporan -
au fost prezen]i la Bucure[ti. Atelierul organizat de British Council, Royal Court, UNITER [i Teatrul Na]ional
I.L. Caragiale a fost inclus în programul Festivalului Na]ional de Teatru. 
Atelierul s-a concentrat pe exerci]ii de prelucrare [i dezvoltare dramatic\ a temei, ac]iunii, personajelor, rela]iei
cauz\-efect, gîndite la nivelul anul\rii a[tept\rilor curente [i elabor\rii unei structuri dramatice. Unul dintre
cele mai incitante exerci]ii a fost cel al lan]ului de ce-urilor. Fiecare ac]iune e chestionat\ pîn\ la ultima motiva]ie
posibil\, obligîndu-l pe dramaturg s\ de]in\ un suport dramatic de date foarte clar definite. Calitatea teatral\
a unui text, ce face o pies\ sa fie pies\ [i nu poem sau proz\, a fost permanent pus\ în discu]ie în cadrul atelierului.
Carnea dramatic\, tensiunea unui gest, selectarea acelor elemente care determin\ perspectiva conflictului au
constituit principalele puncte de analiz\. Miza atelierului a fost însu[irea unui mod de a gîndi teatral, cît mai bine
pliat pe stilul fiec\ruia. 

Mihaela Michailov

TTEEAATTRRUULL
trebuie 

s` ffie
LLUUDDIICC [i

§§MMEECCHHEERR
Interviu ccu rregizoarea
ORLA OO’LOUGHLIN

e aa ccontat ccel mmai mmult aatunci ccînd aa]i ff\cut sselec]ia ttextelor ccelor
care aau pparticipat lla wworkshop-uul oorganizat lla BBucure[ti?
În primul rînd ne-au interesat diferen]ele dintre texte pentru c\ ideea
a fost s\ avem cît mai multe perspective de abordare dramaturgic\.
La Royal Court exist\ întotdeauna un grup de persoane avizate
care cite[te un text [i apoi îl discut\. Dar pentru c\ eu [i Rebecca
Prichard urma s\ venim s\ facem workshop-ul, noi am avut ultimul

cuvînt în selec]ia textelor.
Cînd pprimi]i uun ttext, eexist\ aanumite ttr\s\turi dde sscriitur\ ppe ccare îîncerca]i ss\ lle
depista]i îîn sstructura llui? SSînt aaceste ttr\s\turi mmarca iidentit\]ii llui?
Zona de cercetare textual\ pe care o urmez la Royal Court ]ine de c\utarea unor
formule novatoare, de spiritul experimental, de vocea specific\, cu totul deosebit\
de altele. De obicei, într-un text caut inventivitate, un stil tran[ant care s\ m\
fac\ s\ descop\r lucruri la care nu m\ gîndisem foarte mult pîn\ atunci, întreb\ri
pe care s\ fiu nevoit\ s\ mi le pun. Mai e ceva, pe care eu mizez foarte mult.
E vorba de un umor subtil, care s\ fie captat în cele mai tesionate momente.
Teatrul trebuie s\ fie ludic [i [mecher, în sensul inteligent al cuvîntului.
Ce fface tteatrul ss\ ffie tteatru cca sscriitur\, cce dd\ ccon]inut ddramatic uunui ttext?
O leg\tur\ foarte puternic\ cu cel care te prive[te [i care trebuie s\ devin\
spectator activ. Un text bun accentueaz\ în substan]a lui interesul publicului
pentru c\ propune probleme pe care le sim]i vii [i care nu au cum s\ nu-]i
reveleze sensuri importante. O pies\ e ca un exerci]iu gen ’’fill in the blanks’’.
Dramaturgul umple spa]iile libere cu percep]ia lui, cu ce îl preocup\ cel
mai mult. Î[i angajeaz\ imagina]ia într-un act de scriitur\. Pe mine, de
exemplu, ca regizor, m\ provoac\ un text care m\ face s\ m\ implic
emo]ional în ce citesc. Dac\ simt ceva, fie c\ e vorba de compasiune
sau de revolt\, dac\ se na[te în mine o anumit\ stare, atunci acel text
îmi spune ceva. 
Pentru cc\ aa]i vvorbit lla îînceput dde ddiferen]e, cce ttip dde ssimilarit\]i aau
existat îîntre ttextele ddramaturgilor pparticipan]i lla wworkshop?
Am observat un set de asem\n\ri foarte interesante legate de
vîrsta celor care au participat, cuprins\ între 21 [i 39 de ani. Stilul a
fost influen]at mult de vîrsta pe care dramaturgii au avut-o în 1989. 
Cum eeste cconceput pprogramul dde rreziden]e dde ddramatugie ppe ccare
Royal CCourt îîl ppropune îîn ffiecare vvar\?
Programul interna]ional de reziden]e este deschis tuturor scriitorilor
care doresc s\ aplice. Select\m un num\r de autori care vin la
Royal Court [i particip\ timp de o lun\ la workshop-uri ]inute
de dramaturgi [i regizori consacra]i. Ideea e s\ intre în contact
cu metode [i exerci]ii cît mai aplicate pe ce îi intereseaz\. În
ultima s\pt\mîna a workshop-ului, fiecare dramaturg repet\
cu un regizor [i cî]iva actori la textul scris de el, iar la sfîr[itul
reziden]ei are loc o prezentare cu fragmentele pe care s-a
lucrat. 
Royal Court e un spa]iu dramaturgic în care s-au format
unii dintre cei mai importan]i autori de teatru ai momentului

[i calitatea remarcabil\ a acestei institu]ii a fost deschiderea.

Interviu realizat de Mihaela Michailov
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Î
n toamna aceasta, timp de trei luni [i mai bine, unul dintre corpurile Palatului Mogo[oaia a fost gazda
a zece tineri veni]i din diverse ]\ri în urma concursului de burse pentru traduc\tori str\ini organizat
de Institutul CCultural RRomân. În afar\ de cursurile asigurate de ICR, majoritatea veneau [i pe la
cursurile de la Universitate (favoritul absolut era Ion Manolescu), [i î[i f\ceau apari]ia [i pe la manifest\ri
culturale de amploare variabil\, de la lans\ri de carte la Gaudeamus sau C\rture[ti, pîn\ la foarte
restrînsul festival ‘s BBrot (tocmai în ziua în care acesta avea loc în garsoniera – central\, e drept,

dar anonim\ –  mai mult primitoare decît înc\p\toare a uneia dintre participantele mai vechi). Bucure[tiul nu e
înc\ genul de ora[ turistic în care s\ auzi la orice col] de strad\ cîte o limb\ str\in\, astfel c\, înainte de întîlnirea
„oficial\”, cu grupul aproape complet, [i cu reportofon, au fost mai întîi conversa]iile scurte pe holurile
facult\]ii [i vizita noastr\ de prezentare a unui proiect la Mogo[oaia, chez soy. Din  curiozit\]i [i disponibilit\]i
interculturale, [i ale noastre, [i ale lor, am schimbat cu fiecare întîlnire întreb\ri [i r\spunsuri – în limba român\,
pe care cei zece o cuno[teau foarte bine. Prima curiozitate chiar asta a fost – cum se face c\ au înv\]at române[te.
R\spunsurile au fost nu numai variate, dar [i imprevizibile. Exist\ motive „culturale”, cum ar fi interesul pentru
limbi romanice al Marinei Gessner („Am f\cut engleza [i franceza ca specializare, m-am apucat [i de portughez\,
iar mai tîrziu [i de spaniol\. Am f\cut ni[te cursuri de lingvistic\ comparat\ [i acolo au ap\rut ni[te exemple din
român\, limb\ pe care nu o [tiam...”), interesul pentru Europa de Est al Lenk\i Mikesova, sau curiozitatea Mariei
Luisa, care a început cu limba rus\, apoi a înv\]at române[te [i a ob]inut un lectorat de 4 ani la Universitatea
de Vest din Timi[oara (timp în care a lucrat, cu Otilia Hede[an, la o antologie de texte populare române[ti
licen]ioase, traduse în italian\); sau motive familiale – bunicul Jirinei Vyorálková, originar din Suceava, a

plecat imediat dup\ r\zboi în Cehia, dar nu a vorbit niciodat\ române[te acas\; în schimb, Anita Bernacchia
vorbe[te române[te din copil\rie, mama ei fiind originar\ din Republica Moldova. Carolina Ferreira [i

Jeanie Han au înv\]at române[te datorit\ prietenilor pe care [i i-au f\cut pe internet; Carolina a primit
de la prietena ei din România un volum de poezii de Eminescu pe care îl citea dinainte de a cunoa[te

româna, pentru sonorit\]ile limbii, „într-un fel misterioas\, latin\ [i nelatin\”; fiind student\ la Drept,
a g\sit [i o burs\ Erasmus de un an la Bucure[ti, pentru c\ în Portugalia nu exista un lectorat de limba

român\. Alexis s-a trezit repartizat de organiza]ia de voluntariat în care intrase, Peace CCorps, în
România, la Ploie[ti [i apoi la Tîrgu-Mure[, unde [i-a [i g\sit o so]ie. Petra Mendlova, din Cehia,

[i-a petrecut adolescen]a la Bucure[ti, la Liceul de Muzic\, avînd p\rin]ii ambasadori. 
De la curiozit\]i subiective la implicarea în înv\]area unei limbi nu e o distan]\ prea mare,

nici m\car atunci cînd în ]ara de origine nu exist\ cursuri pentru limba respectiv\. Iar atunci
cînd exist\, e cu atît mai simplu: Marina, Jirina, Maria Luisa, Anita [i Lenka au studiat româna

la facultate, ca a doua sau a treia limb\. Majoritatea au avut [i lectori de origine român\.
Carolina [i Jeanie au înv\]at pe internet, iar Alexis – la fa]a locului. Dup\ studii, majoritatea

[i-au g\sit [i ocazii de a-[i practica competen]ele nou-dobîndite, majoritatea ca traduc\tori.
Marina a lucrat [i ca ghid turistic, iar Carolina lucreaz\ la Înaltul Comisariat pentru

Emigra]ie [i Minorit\]i Etnice, unde întîlne[te români destul de des. 

Literatura rom~n` 
la por]ile str`in`t`]ii. 

10 posibili traduc`tori
Un seminar de literatur\ român\ contemporan\ cu scriitorii Ana Maria Sandu [i Ion Manolescu

condi]iile bursei:
20 de burse pe o perioad\ de 3 luni

valoarea unei burse: 
2 000 Euro pentru întreaga perioad\

cazare la Centrul Cultural Palatele Br`ncovene[ti – Mogo[oaia

parteneriat 
cu masteratul de traductologie de la Universitatea 
Bucure[ti

workshop-uri cu traduc\tori
din România

condi]ii de \nscriere 
la concursul de burse
pentru traduc`tori str`ini
organizat de ICR
- CV
- o scrisoare de inten]ie adresat\ pre[edintelui
Institutului Cultural Român
- o scrisoare de recomandare din partea 
unor profesori de limba român\ sau 
din partea unor traduc\tori din limba româ

Membrii ccomisiei:
Florin Bican, Hora]iu Decuble,  Liviu Bleoca

Literatura rom~n` 
la por]ile str`in`t`]ii. 

10 posibili traduc`tori
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AAlleexxiiss EEnnrriiccoo SSaannttii,, JJeeaanniiee HHaann,, IIggoorr MMooccaannuu
((ddee llaa ddrreeaappttaa llaa sstt`̀nnggaa))

JJiirriinnaa VVyyoorráállkkoovvaa,, LLeennkkaa MMiikkeeššoovváá,, 
PPeettrraa MMeennddlloovvaa,, AAnnaa CChhiirrii]]ooiiuu 
((ddee llaa ddrreeaappttaa llaa sstt`̀nnggaa))

c\[tig`torii bburselor 
din ssesiunea 
octombrie-ddecembrie 
2006:

C
u to]ii au planuri de tra-

ducere a unor c\r]i ro-
mâne[ti pe care le-au
descoperit fie înainte de a

veni la Bucure[ti, fie cu ocazia cursurilor
de literatur\ român\ contemporan\, de
la Facultatea de Litere a Universit\]ii din
Bucure[ti, ]inute de Lumini]a Marcu [i
Paul Cernat. Jeanie Han începuse deja
s\ traduc\ Întîmpl\ri ddin iirealitatea iime-
diat\ de Max Blecher [i a venit în România
mai ales ca s\-[i verifice traducerea, ceea
ce a f\cut cu ajutorul masteranzilor coordo-
na]i de prof. Lidia Vianu de la Facultatea
de Limbi [i Literaturi Str\ine. Tot pentru
publicul de peste ocean, Alexis a început s\
traduc\ proza lui Adrian O]oiu [i Mircea
C\rt\rescu [i poeziile lui Mircea Dinescu.
Recunoa[te c\ sînt mul]i scriitori români care 
i-au atras aten]ia, dar e con[tient c\ „sînt
ni[te scriitori aici care e greu s\ pricepi în America”.
Masterand în creative writing la George Mason
University, Fairfax, Virginia, Alexis apreciaz\ c\
scriitorii din selec]ia lui – care îi va servi ca lucrare
de absolvire – „trebuie s\ zic\ despre ceva, despre
o situa]ie... important este s\ prezinte exact
prin toate imaginile, cu atmosfer\, cum sim]i acolo...
cred c\ sîntem într-o perioad\ cînd foarte mul]i
scriitori doresc ca vocile lor s\ fie acolo, s\ fie în
aer.” Apreciaz\ scrisul lui Andrei Codrescu
pentru c\ i se pare „reprezentativ”.
Pentru pia]a de carte din Croa]ia, Marina se gîn-
de[te c\ o antologie de proz\ ar fi interesant\;
din selec]ia de pîn\ acum fac parte autorii Povestirilor
mici [[i mmijlocii, Sorin Stoica, C\lin Torsan, Cosmin
Manolache [i Ciprian Voicil\, dar [i Filip Florian.
În privin]a rela]iei cu editurile [i a interesului publi-
cului croat pentru literatura român\, e foarte
optimist\: „eu cred c\ deocamdat\ sînt singura
care [tie despre literatura contemporan\ român\.
Cînd m\ întorc, o s\ vorbesc cu oameni de la
facultate [i cu ni[te edituri [i cred c\ da, fac eu...”.
Pentru Cehia, Jirina se gînde[te la traducerea
lui Liviu Bleoca, iar Lenka a început deja s\ traduc\
Evangheli[tii Alinei Mungiu-Pippidi; Petra
inten]ioneaz\ ca, în func]ie de rela]ia cu editu-
rile din Cehia, s\ traduc\ scriitori români
contemporani. 
La întoarcerea în Italia, Maria Luisa are un plan
mai amplu: pe lîng\ antologia de texte folclorice,
deja ap\rut\ la Timi[oara, se gînde[te s\ traduc\
Puppa RRusa a lui Gheorghe Cr\ciun, Degete
mici de Filip Florian, Petru Cimpoie[u, Vasile
Ernu [i R\zboiul ffluturilor. Anita s-a oprit
asupra volumului La aapa VVavilonului de
Monica Lovinescu, dar vrea [i ea s\ adune
proz\ româneasc\ contemporan\ într-o
antologie. Carolina a primit de la Ambasada
României din Lisabona sugestia de a traduce
eseul Omul rrecent al lui Horia-Roman
Patapievici [i a tradus deja cîteva fragmente
pe care le-a trimis la edituri, dar e interesat\
[i de romanul lui Petru Cimpoie[u, Simion
Liftnicul, care i se pare „interesant din
punctul de vedere al tranzi]iei române[ti.”
{i adaug\ c\ pentru Portugalia ar fi
interesant s\ se cunoasc\ mai mult
despre România, cu atît mai mult
cu cît „acum sînt foarte mul]i români
acolo [i încep s\ se creeze rela]ii
între portughezi [i români [i în mod
firesc începe [i o curiozitate pentru
România”, de aceea i se pare oportun
c\ ea cunoa[te aceast\ limb\ din
care poate traduce [i cu care deja
lucreaz\. 

Ana Chiri]oiu

MARINA GGESSNER, Croa]ia, 25 de ani
JIRINA VVYORÁLKOVÁ, Cehia, 24 de ani
MARIA LLUISA LLOMBARDO, Italia, 32 de ani
CAROLINA MMARTINS FFERREIRA, Portugalia, 25 de ani
ALEXIS EENRICO SSANTI, S.U.A., 30 de ani
JEANIE HHAN, S.U.A., („destul de ani”)
ANITA NNATASCIA BBERNACCHIA, Italia, 24 de ani
LENKA MMIKEŠOVÁ, Cehia, 27 de ani
PETRA MMENDLOVA, Cehia, 27 de ani
SZYMON WWCISLO, Polonia



num`rul 3.......................................................................................ianuarie 2007...................................................................................................noua literatur`

p
ro

g
ra

m
e,

 b
u
rs

e,
 p

ro
ie

ct
e

26

derapaj

Bucure[tiul ccare
dispare

ion manolescu

ccoonnssttrruucc]]iiee [[ii
rreeccoonnssttrruucc]]iiee

iiddeennttiittaarr`̀
ccaa-nnttrr-uunn 

aallbbuumm 
ddee ffaammiilliiee

ucure[tiul meu a disp\rut de trei ori.
Prima dat\ l-am pierdut cînd, intoxicat de fotografiile bunicului Vitalian [i cutia cu pudr\ a bunicii Aneta, am început s\-l caut
în jurul casei. C\lare pe tricicleta mea de fier, cu spi]e argintii [i mînere de plastic alb, demaram pe trotuar, parcurgînd
distan]e enorme [i primejdioase: o sut\ de metri în stînga, cincizeci de metri în dreapta. Investiga]ia nu dura mult [i se
termina invariabil cu-o urecheal\. Poate de vin\ era trotuarul noduros, cu r\d\cinile copacilor topite sub asfalt; sau poate

eram doar eu neatent [i nu reu[eam s\ g\sesc uniformele de cavalerie [i rochiile înfoiate învîrtindu-se în jurul lor.
A doua oar\ a fost mai r\u. M-a luat taic\-meu cu ma[ina [i-am oprit lîng\ Pia]a Victoriei. Era prin ’80 [i ceva [i, în tot cartierul, nu întîlneai
decît case boiere[ti [i vile interbelice, pe care iedera cre[tea pîn\ sub acoperi[. Dac\ nimereai o sp\rtur\ prin tabla gardurilor, vedeai
gr\dinile cu trandafiri portocalii, iarb\ înalt\ [i, desigur, motani. Am coborît pe Ilie Pintilie [i taic\-meu a întins u[or mîna. La cap\tul ei,
dincolo de bulevard, dou\ buldozere [i-o macara cu bil\ trozneau într-o cl\dire de secol 19. În timp ce bila metalic\ izbea în pere]ii
exteriori, buldozerele încercau s\-i sape temelia cu din]ii cupelor. F\r\ succes: dup\ mai bine de-o or\ de eforturi [i înjur\turi, b\trîna Cas\
Iorga era tot în picioare. Atunci, muncitorii au legat un cablu de-o]el înn\dit în jurul cl\dirii [i-au început o mi[care de fier\str\u cu buldozerele,
t\ind-o ca pe-un bu[tean. 
A treia oar\ e azi. Închid ochii [i, în fiecare diminea]\, cînd îi deschid, ceva a mai disp\rut: un parc, o pia]et\, un scuar, o cas\, un depou.
Clipesc [i ele nu vin înapoi. În locul lor, r\sar ni[te cazemate de sticl\ neagr\ sau gri, t\ioase ca o opera]ie pe retin\: la Armeneasc\, lîng\
Sfîntu Iosif, peste Muzeul Antipa, prin livezile din B\neasa. Unde sînt feliile mele de spa]iu, în care aerul [i culorile jucau libere? Prietenii îmi
spun c\ nici n-au existat, sînt obosit [i poate ar trebui s\ m\ vad\ un doctor.   

IIoonn MMaannoolleessccuu are 38 de ani [i este lector doctor la Facultatea de Litere, Bucure[ti. Specializat în teorie cyber-cultural\ [i în studiul ideologiei politice [i literare a
comunismului românesc. Romancier prin voca]ie, instinct [i pl\cerea de a povesti lucruri incomode (AAlleexxaannddrruu, Editura Univers, 1998; DDeerraappaajj, Editura Polirom,
2006).

B

„A
dministra]ia FFondului CCultural NNa]ional este o institu]ie public\ autonom\ creat\ în anul 2005 pentru a
oferi finan]\ri proiectelor culturale în condi]ii de transparen]\ [i competitivitate. AFCN sprijin\ proiectele
culturale din arii tematice precum: ac]iune cultural\, arte vizuale [i arhitectur\, cultur\ scris\, educa]ie cultural\,
activit\]i muzeale, teatru, dans, muzic\, patrimoniu cultural na]ional, patrimoniu imaterial, management

cultural [i formare profesional\. Sprijinim arti[ti, institu]ii publice, organiza]ii neguvernamentale prin finan]\ri
nerambursabile.”
Unul dintre proiectele cî[tig\toare în sesiunea pilot din noiembrie 2005 a fost cel propus de Catedra de Etnologie [i
Folclor din cadrul Universit\]ii din Bucure[ti, Album dde ffamilie lla ss\rb\tori - rrelat\ri ccontemporane ddespre ss\rb\tori îîn
familie, care [i-a propus ca, prin culegerea unor m\rturii de la studen]ii voluntari, pe tema petrecerii actuale a s\rb\torilor,
s\ dezvolte discursul despre sine în rela]iile cu subiectele date, familia [i s\rb\toarea,  al participan]ilor. Desf\[urat pe
parcursul a nici [ase luni, proiectul a demarat prin organizarea unor sec]iuni coordonate de cîte un monitor – în
num\r de [apte – [i s-a încheiat printr-o sesiune de comunic\ri a studen]ilor (desf\[urate în cadrul Sesiunii Na]ionale
„Mihai Pop”) cu premii ne-ierarhice („pentru spirit analitic”, „pentru autenticitatea reconstituirii”, „pentru abordare
neconven]ional\”, „pentru studiu de caz”, „pentru lucru în echip\”, „pentru cea mai bun\ lucrare”, „pentru cea mai
original\ abordare”) [i publicarea în volum a lucr\rilor participante, al\turi de cele ale seniorilor. Premiile au constat,
de asemenea, în bani (5 premii a cîte 300 ron [i 5 premii a cîte 100 ron). Temele de organizare a cercet\rii, ca [i
instruirea fiec\rui grup, au fost f\cute de monitorii sec]iunilor: conf. dr. Otilia Hede[an (Universitatea de Vest, Timi[oara),
asist. drd. Adrian Stoicescu, conf. dr. Rodica Zane, prep. drd. Lorena Anton, Ciprian Voicil\, Cosmin Manolache [i C\lin
Torsan (to]i trei, de la Muzeul }\ranului Român, autorii volumelor Cartea ccu eeuri [i Povestiri mmici [[i mmijlocii, împreun\
cu Sorin Stoica). 
Coordonatoarea proiectului, conf. Rodica Zane, se refer\, în prefa]a volumului, la disfunc]ionalit\]ile produse de calendarul
administrativ al finan]atorului asupra calendarului proiectului: „Dac\ data depunerii documenta]iei în vederea evalu\rii
a fost 29 decembrie 2005, iar anun]area rezultatelor evalu\rii a avut loc în 1 martie 2006, contractul a fost încheiat în
13 iunie 2006. De men]ionat c\ la data încheierii contractului studen]ii intraser\ în vacan]a de var\, c\ data de finalizare
a proiectului a fost condi]ionat\ de încheierea anului financiar (fixat\ prin negocieri în contract pentru 15 noiembrie,
ulterior a fost decalat\ pîn\ la 7 decembrie, printr-un act adi]ional). Proiectul prevedea cercetarea în timp real a Pa[telui
[i a preg\tirilor pentru Cr\ciun. Niciunul dintre aceste obiective nu a fost îndeplinit.” Ciprian Voicil\ completeaz\,

într-o discu]ie: „aceste institu]ii pretind c\ gestioneaz\ fonduri [i concepte, dar de fapt
le manipuleaz\.”
Motiva]iile acestui proiect au fost diverse: pe de o parte, apropierea de ceea ce foarte
des se nume[te „tradi]ie” – „to]i avem tendin]a s\ asociem s\rb\torile cu tradi]ii, [i
tradi]iile cu ]\ranul român, [i ]\ranul român cu o icoan\. Care a fost frumos conven]ionalizat\,
pus\ în vitrin\, iar acum nu facem decît s\ constat\m permanent distan]a între ce g\sim
în realitate [i icoana respectiv\. Tendin]a e de a ne întoarce mereu c\tre trecut, de a
vorbi despre acea icoan\. Mai bine ar fi s\ vedem ce se întîmpl\ într-un prezent
urban [i într-un prezent rural. Cît de coerente cu ele însele sînt aceste lumi, cît î[i
împrumut\, cît împrumut\ din alte locuri…” (Rodica Zane). În aceast\ logic\, proiectul
provoac\ punerea în discu]ie a discursului identitar, atît la nivelul micro, al fiec\rei
familii studiate în parte [i a celui care (re)produce discursul (ceea ce angajeaz\ meta-
cercetarea – „cercet\torul cercetat”, cum spunea Ciprian Voicil\), cît [i la un nivel mai
amplu, dispus la generaliz\ri: „Obiectivele proiectului au fost formulate în func]ie de
dou\ valori de continuitate pe harta unui patrimoniu imaterial, respectiv familia [i
s\rb\toarea, dar, în acela[i timp, din perspectiva unui patrimoniu activ, actualizat, «viu»,
tr\it, [i a discursului pe care îl genereaz\ azi” (din Prefa]a volumului).
Alt\ serie de motiva]ii ]in de deziderate mai didactice: practica discursului despre
sine [i apropierea de teren a studen]ilor implica]i, „un început de pendulare între
în\untru [i în afar\, o luare de distan]\, pentru c\ mul]i au fost în situa]ia de a-[i
vedea propria lume, de a vorbi despre ea, [i nu au obi[nuin]a unui discurs de identitate
personalizat. El e marcat de marele discurs, cel na]ional, iar în [coal\ nu li se cere s\
scrie despre sine – acest proiect e [i un prilej de a apropia [coala, reprezentat\ ca
fiind dincolo, de via]\, care este dincoace” (R. Zane). Este, astfel, justificat\ sinteza
enun]at\ [i în prefa]\: „Tema proiectului a conjugat dou\ constante ale tradi]iei academice
a etnologiei române[ti, respectiv familia [i s\rb\toarea, dar le-a scos din contextul de
«mausoleu» sau din contextul strict «local» [i le-a coborît în «strad\», adic\ în mediul
urban [i rural, urm\rind s\ surprind\ «via]a» lor ast\zi”.

Volumul ap\rut este, cum îl prezenta Cosmin Manolache, „o colec]ie de scrieri din categoria istoriei orale [i a interviurilor
neprelucrate, asta fiind faza de arhiv\, care în prim\ instan]\ ar trebui s\ existe chiar a[a. Distan]ele vin dup\.” Despre
tipul de lectur\ pe care îl suport\ volumul, C\lin Torsan spune c\ el poate fi oricare: „Este avantajul acestor c\r]i îns\ilate
ad-hoc, în con]inutul c\rora po]i dibui tot ceea ce te poate interesa, dar [i lucruri de care iei distan]e apriorice. Nu conteaz\
cu care text începi, nu conteaz\ cu care închei lectura. De aici, un soi de prospe]ime... Cred c\ acest volum trebuia s\
apar\. În pridvorul schismei europene pe care ne preg\tim s\ ne-o asum\m, în umbra c\reia tot ce ]ine de tradi]ie devine
dependent de cli[eu, de cosmetizare, de exacerbare a identit\]ii, un asemenea demers vine s\ niveleze exager\rile, s\
repun\ într-o ecua]ie fericit\, echilibrat\, ceea ce am fost, ceea ce sîntem [i probabil c\ vom mai fi, pentru o scurt\
perioad\ de timp.” (A.C.)

La a doua sesiune de
finan]are a AAFFCCNN, în
mai 2006, au fost
sprijinite 35 de
publica]ii, dintre care:
SSeeccoolluull XXXXII, RRoommâânniiaa
lliitteerraarr\\, VViiaa]]aa
RRoommâânneeaasscc\\, VVaattrraa,
OObbsseerrvvaattoorr ccuullttuurraall [i
58 de edituri (peste
320 de titluri) – dintre
care: Editura
Academiei, Editura
Aula, All, Cartea
Româneasc\, Polirom,
Paralela 45.
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P ovestea ppe sscurt: acum doi ani lucram la o funda]ie care se
ocupa de organizarea unor conferin]e cu tematic\ european\.
Am trimis CV-ul unor edituri din România, la adresele lor de
office@.., pentru c\ a[ fi vrut s\ [i traduc, in my spare time. Dup\

aproximativ dou\ s\pt\mîni am primit un e-mail de la C\lin Vlasie,
directorul Editurii Paralela 45, care m\ invita la un interviu. S-a dovedit
c\ nu avea nevoie de traduc\tori, ci de cineva care s\ gireze rela]ia
cu institutele culturale din Bucure[ti [i care s\ se ocupe de comunicare...
A[a c\ pentru un an [i jum\tate am avut job-ul, trecut ca atare pe
cartea de vizit\ [i pe cartea de munc\, [i imposibil de pronun]at
cînd te prezin]i, fiindc\ e cam lung [i cam preten]ios - director de
proiecte culturale [i comunicare. 

Povestea ppe llarg, uunde ppe llarg == 33500 ccaractere. 
S`nt absolvent\ de Litere, român\-francez\ [i de {tiin]e Politice.
Stagiul Erasmus mi l-am petrecut la Aix-en-Provence, cel mai mic,
burghez [i fermec\tor ora[ din Fran]a.  Iar masterul (cu specializarea
{tiin]e politice&Studii Europene) la Bruxelles. Acolo mi-am dat seama
c\ nu vreau s\ fac cercetare, [i c\ nu vreau s\ devin func]ionar european. 

Propunerea lui C\lin Vlasie a venit în acest context. N-am plecat de
la ideea c\ vreau s\ schimb lumea (editorial\ [i cultural\), pe care
oricum nu o cuno[team prea bine. Îns\ pe parcurs am devenit pasionat\,
am crezut în cîteva proiecte [i în multe c\r]i. 

De[i Paralela 45 este cunoscut\ pentru publicarea autorilor români
contemporani, eu m-am nimerit într-o perioad\ în care au ap\rut mai

ales traduceri [i studii. Citez, la întîmplare, Attila Bartis – Tihna,
Thomas Bernhard - Vechi mmae[tri, Faust, în traducerea lui Mihail

Neme[, Pavic – Ultima iiubire lla }}arigrad. Îndreptar dde gghicit, tot proiectul
„Bucure[tiul subteran”, în care Adrian Majuru antologheaz\ studii interbelice

[i actuale despre marginali (fie ei cer[etori, nebuni, sinuciga[i), Filosofie
într-uun ttimp aal tterorii (interviuri cu Derrida [i Habermas despre 11 septembrie). 

În lumea editorial\, networking-ul este extrem de important, a[a c\ inevitabil
trebuie vorbit [i despre oameni. Din PParalel\: Lucian Pricop [i Constantin

Dumitru - directori editoriali, care lucreaz\ de ani buni “în sistem” [i care mi-
au explicat ce [i cum. Silviu Stancu – director de produc]ie, care a stat cu mine

zile [i nop]i întregi înainte de orice finan]are, pigulind bugete. Pe cceilal]i i-am
cunoscut printre pic\turi, în biroul (extrem de dezordonat) din Casa Presei Libere,

în orele de discutat proiecte [i completat contracte, la lans\ri [i tîrguri. Simona
Popescu, singura care mi-a apreciat la adev\rata valoare fustele gogo[ar. Ion Bogdan

Lefter m-a încurajat de cîteva ori în perioadele de maxim\ oboseal\. Gheorghe
Cr\ciun, cu care puteam vorbi cam despre orice, de la Fran]a la politica româneasc\.

Judith Oriol, de la Ambasada Fran]ei, acum la Gallimard. 
Foarte pitore[ti s-au dovedit a fi drumurile cu ma[ina prin ]ar\. Solomon Marcus [i Mihai

{ora discutînd despre esen]a fotbalului, [i a sporturilor-joc în general, totul într-o or\
jum\tate, cît dureaz\ Bucure[ti-Pite[ti. Cel mai „stoic” drum – cu Romulus Vulpescu c\tre

Slatina [i înapoi. Îl apreciez pentru activitatea de traduc\tor, nu [i pentru op]iunile politice.
Am t\cut tot timpul, ca s\ nu generez grave “conflicte diplomatice”.

Singurele ffrustr\ri se leag\ de lipsa timpului pentru citit (ceea ce e destul de sadic, pentru c\
e[ti permanent înconjurat de c\r]i). 

Proiecte ccare nnu mmi-aau iie[it: un blog al editurii. Din lipsa de timp a tuturor celor pe care voiam
s\-i implic. Înc\ mai cred c\ un blog bine f\cut/scris ar putea fi cel mai ieftin [i eficient

instrument de comunicare.

P.S. De patru luni lucrez la Time OOut Bucure[ti, departamentul comunicare-marketing. Unde încerc
s\ dezvolt, printre altele, evenimente&parteneriate pentru sec]iunea „Carte”. À très bientôt, donc.

costi

rogozanu

S înt neutru, complet neutru, dac\ am de ales între o felie de pîine cu gem [i o felie de pîine cu
[unc\, le a[ez una peste alta [i le m\nînc, ob]inînd un gust al neutralit\]ii. Nu e cine [tie ce, dar
e principial bun. Mai întîi am luat bani de la popor publicînd fi]uici de lupt\ pentru democra]ie.
Ziarele se vindeau cu sutele de mii, banii curgeau gîrl\, politicienii îmi erau la picioare, m\ milogeam

periodic de ei s\ ieftineasc\ hîrtia [i cam atît. Am fost regele presei. Încruntam o sprîncean\ [i gestul era
interpretat [i r\sinterpretat. 
Am fost [i sînt neutru, am cheltuit banii egal [i atent cu toate ziaristele care au promis ceva-ceva la vremea
lor. Colegii mei de categorie grea au preferat s\ strîng\ banii. Eu am preferat s\-i împr\[tii pe diete, badigarzi
[i chiar s\-mi fac un ziar al meu acum, în mileniul trei, pentru ni[te ac]iuni mult pre]uite de oameni care sînt
înc\ dependen]i de grimasele mele.
Sfatul meu pentru tinerii jurnali[ti e unul singur, s\ fie totdeauna împotriva puterii, dar, cumva, s\ se a[eze pe
lîng\ ea. Eu [tiu în sufletul meu c\ sînt un mare nimeni, c\ pot fi anihilat în doi timpi [i trei mi[c\ri. |sta e
marele meu secret [i \sta trebuie s\ fie [i secretul vostru, dragi urma[i. E important s\-i faci pe oamenii puternici
s\-]i cear\ sfatul: într-un astfel de moment trebuie s\ le gîdili orgoliul, dar s\-i [i contrazici, pentru c\ altfel nu
se simt despo]i lumina]i. Se [tie, cel mai mare orgasm posibil este acela de a conduce tiranic într-o societate
democrat\. Ei bine, trebuie s\ le da]i din plin senza]ia asta. Un alt sfat bun prive[te [tiin]a demisiilor. Trebuie
s\ ]i le dai, dar s\ ai grij\ s\ ajungi în acela[i loc dup\ cîteva luni. Nu te chemi erou dac\ pleci definitiv, factura
de telefon a unui erou cost\ foarte mult, oameni buni.
Trebuie s\ afirma]i clar [i tare c\ voi a]i fost oamenii din umbr\ cu ocazia fiec\rui eveniment istoric
important. Trebuie s\ v\ da]i urm\ri]i de SRI. {i trebuie s\ scrie]i pamflete ucig\toare, trebuie s\ [tie lumea
c\ tr\i]i pe muchie de cu]it pîn\ [i cînd merge]i la o [edin]\ de masaj cu [eful vreunui partid la fel de iresponsabil
ca mine, ca noi.
S\ fim în]ele[i: to]i workoholicii joac\ Solitaire sau o freac\ la rece într-un mare fel. To]i. Numai c\ unii au
tupeul s\ nu o recunoasc\, unii împreun\ cu mine. Ce fel de lume e asta unde se spune c\ evoluezi [i
trebuie s\ munce[ti din ce în ce mai mult. Nu era vorba c\ muncim pentru confort?, se întrebau filozofii
(am o carte de aforisme despre lene, foarte bun\!). P\i, sta]i lini[ti]i c\ se st\. S-a inventat doar locul de
stat în afara domiciliului. Omul modern s-a gîndit c\ e bine s\ simuleze munca m\car pentru a evita
pentru un timp vina statului degeaba. Este condi]ia ideal\, s\ stai de poman\ dînd impresia c\ munce[ti.
Nici nu v\ închipui]i cî]i mini[tri speciali[ti în WarCraft cunosc.
Acum lucrez neutru pentru un partid cu televiziune [i cu [ef ambi]ios, proasp\t profesor, proasp\t
amant cu chelie [i gu[\ à la Berlusconi, b\iat bun, mi-a pl\tit cheltuielile pentru ni[te procese mai
vechi. Am antrenat o echip\ de tineri ambi]io[i care s\-l sus]in\ pe bietul om, i-am educat s\ se
p\streze verticali în fa]a du[manului [i flexibili pe lîng\ spiritele prietenoase [i posibil
periculoase. Este totul în regul\.
Pot fi gras [i mic, pot fi gras [i cu picioarele curbate, pot fi slab [i mic, pot fi de în\l]ime medie
[i cu fruntea br\zdat\ de griji [i cute, am zeci de portrete posibile. Sînt jurnalistul care chiar a
f\cut bani din meseria asta. Am fost cînd s-a împ\r]it democra]ia în anii ’90. Sînt bine, mersi.
Ieri am mers pe jos de la Roman\ la Biblioteca Academiei, pentru c\ eu studiez tot timpul
istoria ]\rii noastre [i am tr\it, ca s\ zic a[a, o revela]ie a neutralit\]ii la care m\ voi raporta
ferm de acum încolo. Lîng\ cazinoul Victoria am v\zut un domn tîn\r, cu un costum foarte
scump dar groaznic de t\v\lit [i de pr\fuit, cu cravata legat\ de gît ca o e[arf\ de
pionier comunist, cu o arcad\ spart\, sprijinit de zid. Omul plîngea. Probabil pierduse
toat\ noaptea la cazinou, probabil i se întîmplase ceva r\u de tot. Mi-a fost jen\ s\-l
întreb. Dar cred c\ el era în momentul acela ca [i mine, neutralitatea întruchipat\, cu
singura observa]ie c\ eu am grij\ s\ nu ajung în starea lui. Imaginea omului aceluia
distrus – dar foarte elegant în c\derea lui – m\ bîntuie înc\. Eu n-a[ putea fi a[a
pentru c\ nu mai sînt tîn\r, nu am un corp frumos, nu mai am nici bani, am
r\mas doar neutru.
* autobiografii fictive, uneori insuportabil de literaturizate. Orice asem\nare
cu persoane reale nu e întîmpl\toare. Numai c\ eu sînt cel care le compun
m\rturiile, momentele crude de sinceritate. Pentru c\ ei singuri n-o vor
face niciodat\.

CCoossttii RRooggoozzaannuu, 29 de ani, prozator, critic literar, editorialist la CCoottiiddiiddaannuull. A
colaborat la RRoommâânniiaa lliitteerraarr\\, OObbsseerrvvaattoorr ccuullttuurraall, SSuupplliimmeennttuull ddee ccuullttuurr\\.
Redactor-[ef, timp de mai bine de un an, la AApprrooppoo ttvv.. A publicat volumul
AAggrreessiiuunnii,, ddiiggrreessiiuunnii, ap\rut în 2006 la Editura Polirom.

autofic]iuni*

ziarist nneutru

monica botez
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Traducere din rus` de Margareta §ipos
„M-am n\scut într-o familie nu cine [tie ce unit\. La [coal\ n-am dovedit prea
mult\ s`rguin]\. Am fost exmatriculat din facultate. Am f\cut armata - timp
de trei ani - ca gardian într-un lag\r de munc\. Am scris povestiri pe care nu
le-am putut publica. Am fost nevoit s\-mi p\r\sesc patria.
În America nu m-am îmbog\]it [i n-am devenit un om de succes. Copiii mei
vorbesc rusa f\r\ nici un chef. Eu, f\r\ nici un chef, engleza. 
La Lenigrad, ora[ul meu natal, s-a construit un dig. La Tallin, ora[ drag mie,
se petrece ceva de neîn]eles.
Via]a e scurt\. Omul e singur. Cred c\ toate astea s`nt destul de triste pentru
a m\ determina s\ scriu.” (Serghei Dovlatov)

SERGHEI DOVLATOV (3 sept. 1941–24 aug. 1990, mama armeanc\, tat\l
evreu) este socotit unul dintre cei mai enigmatici [i mai inteligen]i scriitori
ru[i. În URSS a fost publicat numai în samizdat. Dup\ doi ani [i jum\tate de
studii la Facultatea de Filologie din Leningrad (azi Sankt Petersburg) e dat
afar\ [i luat în armat\. Face experien]a de paznic de lag\r (1962–1965), care
devine subiect într-unul dintre romanele lui, Zona. Amintirile unui paznic de
lag\r (1982). 
În 1978 emigreaz\ la New York, locuie[te cu so]ia [i fiica pe strada 108 [i
public\, în cei 12 ani pe care-i mai avea de tr\it, 12 c\r]i. Tot aici scoate o
gazet\ a emigra]iei ruse. La New York i se na[te un fiu, Nick. 

{oferul claxon\ de dou\ ori.
— Plecarea, spuse Aurora.

În autobuzul de Lvov era înghesuial\. Scaunele tapi]ate cu percal se
încinseser\. Perdelu]ele galbene f\ceau s\ creasc\ senza]ia de z\duf.

R\sfoiam Jurnalele lui Aleksei Vulf. Se vorbea cu simpatie despre Pu[kin,
uneori pe un ton condescendent. Iat\ cît de d\un\tor e pentru vedere
s\ te ui]i la ceva prea de aproape. Bineîn]eles c\ geniul trebuie s\ aib\
în anturajul
s\u diver[i cunoscu]i. Dar care dintre acei cunoscu]i va crede c\ un
om pe care-l [tie [i el e un geniu?! Am a]ipit. Nedeslu[it, ajungeau
pîn\ la mine
informa]ii inutile despre mama lui Rîleev. Am fost trezit la Pskov.
Pere]ii proasp\t tencui]i ai cet\]ii medievale m-au indispus. Deasupra
arcadei centrale, design-erii fixaser\ o emblem\ metalic\ urît\, în
genul celor
din ]\rile baltice. Cetatea p\rea o machet\ de dimensiuni uria[e.
Într-una din aripi se afla biroul turistic local. Aurora înregistr\ ni[te
hîrtii, iar noi fur\m
condu[i la Hera, cel mai [ic restaurant din localitate. St\team la îndoial\

— s\-mi fac plinul, s\ nu-l fac… Dac\-l fac, mîine va fi r\u de tot. Foame
nu-mi era… Am ie[it pe bulevard. Undeva, aproape, fo[neau grav

teii. M\ convinsesem de mult c\ e suficient s\ te la[i furat de gînduri [i
imediat î]i vine în minte ceva trist. De exemplu, ceva ca ultima discu]ie

cu nevast\-mea.
— Pîn\ [i dragostea ta pentru cuvinte e o dragoste absurd\, nes\n\toas\,

patologic\, fals\. E doar o încercare de a-]i justifica via]a pe care o duci.
O via]\ de scriitor celebru, f\r\ s\ ai pentru asta cele mai elementare condi]ii…

Cu viciile tale ar trebui s\ fii minimum Hemingway…
— Tu chiar îl consideri un scriitor bun? Poate [i Jack London e un scriitor bun?

— Doamne sfinte! Ce-l amesteci pe Jack London? Singura mea pereche de
cizme e la consigna]ie… Eu pot ierta orice. Nici s\r\cia nu m\ sperie… Orice,

în afar\ de tr\dare!
— La ce te referi?
— La ve[nicele tale be]ii. La… nici nu vreau s\ vorbesc… Nu po]i fi artist pe seama
altuia. E o tic\lo[ie! Vorbe[ti toat\ ziua despre noble]e! Dar tu e[ti rece, crud,
viclean.
— Nu uita c\ de dou\zeci de ani scriu nuvele.
— Vrei s\ scrii o carte mare. Din sute de milioane doar unul dac\ reu[e[te!
— {i ce-i cu asta? În plan spiritual, o încercare ca aceasta e egal\ cu cea mai mare carte.
Dac\ vrei s\ [tii, moralmente, se situeaz\ chiar mai sus. Deoarece recompensa este
exclus\.
— Vorbe. Doar vorbe frumoase la nesfîr[it… M-am s\turat… Eu am un copil de care
trebuie s\ m\ îngrijesc.
— {i eu am un copil.
— Pe care îl ignori luni de-a rîndul. {i ea, [i eu î]i sîntem str\ine.
(Într-o discu]ie cu o femeie exist\ un moment dureros. Tu vii cu fapte, dovezi, argumente.
Faci apel la logic\ [i la ra]iune. {i, deodat\, descoperi c\ ei îi e nesuferit pân\ [i timbrul
vocii tale…) M-am l\sat pe o b\ncu]\ strîmb\. Mi-am scos stiloul [i blocnotesul. Dup\
un minut, am scris:
Iubito, sînt în rezerva]ia Pu[kin,
Dar f\r\ tine — mi-e pustiu [i greu
Umblu hoinar, asemeni unui cîine
Cuprins de groaz\ — ieri [i azi [i mîine.
{i a[a mai departe.
Versurile mele precedau întrucîtva realitatea. Pîn\ la Colinele lui Pu[kin mai erau o
sut\ de kilometri. Am intrat într-o pr\v\lie. Am cump\rat un plic cu imaginea lui
Magellan. Nu [tiu ce m-a apucat s\ întreb:
— N-ave]i idee pe ce chestie e desenat Magellan?
Vînz\torul r\spunse gînditor:
— Poate a murit… sau i s-a dat titlul de erou…
Am lipit timbrul, am închis plicul, l-am pus în cutia po[tal\.
La [ase am sosit la baza turistic\. Pîn\ aici, v\zusem dealuri, un rîu, orizontul inegal
zim]at de p\dure. În general, un peisaj rusesc f\r\ nimic de prisos. Cu acele tr\s\turi
proprii lui, care î]i trezesc un inexplicabil sentiment de am\r\ciune. Sentimentul acesta
mi s-a p\rut întotdeauna suspect. De obicei, pasiunea pentru lucruri neînsufle]ite
m\ irit\… 

1 Cruci[\tor rusesc, simbol al Revolu]iei din Octombrie (N.ed.).

La dou\sprezece, am ajuns la Luga. Ne-am oprit în fa]a g\rii. Ghidul, o fat\ tîn\r\, trecu de la
tonul elevat la unul mai p\mîntesc:
— Acolo, în stînga, e un loc[or…
V\dit interesat, vecinul meu se ridic\ în picioare:
— În sensul de closet?
M\ chinuise tot drumul: „Produs de albire din [ase litere?… Paricopitate pe cale de dispari]ie?… Schior
austriac?…“ Turi[tii coborîr\ în pia]a inundat\ de soare. {oferul trînti u[a [i se ghemui în fa]a radiatorului
ma[inii. Gara… O cl\dire de un galben murdar — coloane, ceasul cu cifre de neon sp\l\cite în lumina
soarelui. Am traversat holul în care se g\seau chio[cul de ziare [i masive urne de ciment. Intuitiv, am
descoperit bufetul.
— Comanda se face la chelner, spuse cu indolen]\ bufetiera. Pe sînii c\zu]i îi atîrna un tirbu[on. M-am
a[ezat lîng\ u[\. Dup\ un minut, ap\ru chelnerul, cu favori]i uria[i, pîslo[i.
— Ce dori]i?
— Doresc ca to]i oamenii s\ fie binevoitori, mode[ti [i amabili, am zis eu. Sastisit de diversitatea vie]ii,
chelnerul t\cu.
— Doresc o sut\ de grame de votc\, o bere [i dou\ sandvi[uri. Mi-am aprins o ]igar\. Mîinile îmi tremurau
într-un hal f\r\ de hal. {i tocmai atunci s-au a[ezat al\turi dou\ intelectuale b\trîne. Pare-mi-se din
autobuzul nostru. Chelnerul veni cu o caraf\, o sticl\ [i dou\ bomboane.
— Sandvi[urile s-au terminat, spuse el cu pref\cut tragism.
Am pl\tit. Am dat s\ ridic paharul [i imediat l-am l\sat jos. Mîinile îmi tremurau ca unui epileptic.
B\trînele se uitau la mine scîrbite. Am încercat s\ zîmbesc:
— Privi]i-m\ cu dragoste!
Babele tres\rir\ [i-[i schimbar\ locul. Mi-au ajuns la ureche interjec]ii critice. Dracu’ s\ le ia, mi-am
zis. Am apucat paharul cu amîndou\ mîinile, am b\ut. Apoi, fo[nind hîrtia, am desf\cut o bomboan\.
Mi-era mai bine. Ap\rea în[el\toarea înviorare. Am vîrît sticla de bere în buzunar. M-am ridicat în
picioare [i era cît pe-aci s\ r\storn scaunul. Mai exact, un fotoliu de aluminiu. B\trînele
continuau s\ m\ priveasc\ speriate. Am ie[it în pia]\.
Graficele prevesteau pentru viitorul apropiat mun]i de carne, lîn\, ou\ [i alte produse de mare
intimitate. B\rba]ii fumau pe lîng\ autobuz. Femeile
î[i ocupau g\l\gioase locurile. Fata-ghid mînca
înghe]at\, la umbr\. M-am apropiat de ea:
— S\ facem cuno[tin]\.
— Aurora1, spuse ea [i-mi întinse o mîn\ lipicioas\.
— Eu, am zis, sunt petrolierul Derbent. Nu se
sup\r\.
— To]i rîd de numele meu. M-am obi[nuit… 
Ce-a]i p\]it? Sînte]i ro[u.
— V\ asigur c\ doar aparent. În fond, s`nt un
democrat constitu]ional.
— Nu, serios, v\ e r\u?
— Beau mult… Vre]i ni[te bere?
— De ce be]i? m\ întreb\. Ce puteam s\-i r\spund?
— E secret, am zis eu — e o mic\ tain\.
— V-a]i hot\rît s\ lucra]i în rezerva]ie?
— Exact.
— Mi-am dat imediat seama.
— Chiar am figur\ de filolog?
— V-a condus Mitrofanov. Un pu[kinist de mare
erudi]ie. Îl cunoa[te]i bine?
— Bine, am zis, dintr-o perspectiv\ rea.
— Cum adic\?
— L\sa]i…
— Citi]i-i pe Gordin, {cegalov, }iolkovskaia…
Memoriile lui Kern… [i vreo bro[uric\ popular\
despre daunele alcoolismului.
— {ti]i cîte am citit despre daunele alcoolismului?!
M-am hot\rît ca în via]a mea s\ nu mai…
citesc.
— Cu dumneavoastr\ nu se poate vorbi… {oferul
se uit\ spre noi. Excursioni[tii se a[ezaser\ pe
locurile lor. Aurora î[i termin\ înghe]ata, î[i [terse
degetele.
— Vara, spuse ea, în rezerva]ie se pl\te[te destul
de bine. Mitrofanov cî[tig\ în jur de dou\ sute
de ruble.
— Asta e cu dou\ sute de ruble peste valoarea
lui.
— S`nte]i [i r\u!
— Devii r\u, am zis.

rezerva]ia Pu[kin
Serghei DOVLATOV

U
mor,
tandre]e [i
pesimism
îmbibat cu

alcool. Asemenea
combina]ie, de rar\
savoare literar\, poate
reu[i numai într-o
carte ruseasc\. Pe
fundalul cenu[iu al
anilor ’70 sovietici,
Dovlatov poveste[te
via]a de ghid la
Muzeul Pu[kin, din
apropiere de Pskov.
Prietenii veni]i în
vizit\, turi[tii de o zi,
colegii de la muzeu,
localnicii care ofer\
g\zduire sunt
personaje vii, colorate
[i tragice totodat\.
Într-o lume lipsit\ de
orizont [i de speran]\,
votca pare singurul
aliat, iar emigrarea în
Occident – calea spre
libertate.
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elena dr`ghici

E ste sîmb\t\ diminea]a. Deschid larg fereastra, soarele portocaliu [i vesel se ive[te
printre blocuri. Pe birou, m\rul verde î[i a[teapt\ lini[tit soarta, iar cafeaua r\spînde[te
aburi catifela]i, exact ca în reclam\. Ca în fiecare sîmb\t\, am primit pe mail revista
LiterNet. Anul 7, num\rul 4, 27 ianuarie, 2007 (prezen]a repetat\ a cifrei

simbolice 7 nu poate s\ fie decît de bun augur pentru o nou\ diminea]\).
Fa]\ de ce am v\zut pîn\ acum, revista LiterNet este mult mai închegat\ [i cu un con]inut
mult mai variat. Nu este neap\rat axat\ numai pe literatur\. Articolele sînt despre teatru,
film, fotografie, c\r]i, televiziune, muzic\. Dar primul text din revist\ care întîmpin\ cititorul
este poezia s\pt\mînii, de data aceasta o poezie de Leonard Cohen din volumul Cartea AAleanului,
ap\rut la Editura Polirom. Bineîn]eles, exist\ [i sec]iunea în care pot fi citite poeziile anterioare.
Apoi urmeaz\ articolele propriu-zise.
Am citit în primul rînd cîteva articole despre Internet. Mai întîi articolul lui Filip Pitaru,
Comunicarea 33.0, care relateaz\ pe scurt drumul “emoticon-urilor” în istoria Internetului.
Interesant\ a fost compara]ia acestora cu picturile rupestre din epocile primitive, pentru
c\ ambele con]in mesaje. “Emoticon-urile” s-au integrat încet-încet în via]a noastr\, sînt
o nou\ limb\.
Alina Andrei scrie despre jocurile pe calculator, de la clasicul Solitaire, la jocurile on-line,
Spînzur\toarea, Love[te Maimu]ica [i G\ini online. Concluzia: calculatorul [i Internetul
creeaz\ dependen]\.
În sec]iunea „Actualitatea cultural\” am g\sit recenzii la dou\ filme care ruleaz\ acum
pe marile ecrane: Apocalypto (filmul lui Mel Gibson) [i Marie AAntoinette al Sofiei

Coppola.
Multe dintre articolele din revist\ sînt preluate din presa scris\.

“R\sfoind” revista, am dat peste o carte foarte drag\ mie, Tinere]ile llui DDaniel
Abagiu, de Cezar Paul-B\descu. Cartea este publicat\ în colec]ia „Ego.Proz\” de

la Polirom, iar pe LiterNet apar numai fragmente. Cezar Paul-B\descu nu face
parte din seria tinerilor autori teribili[ti despre care se tot vorbe[te [i nici nu

este unul dintre cei care î[i epuizeaz\ talentul de la prima carte (dovada –
Lumini]a, mmon aamour). La prima vedere sîntem pu[i în fa]a unei pove[ti

banale: întîmpl\ri din via]a micu]ului Daniel Abagiu, prizonier al epocii
comuniste. Episoadele din copil\ria lui Daniel alc\tuiesc un personaj pe

care nu l-am mai întîlnit în literatura român\, poate cel mai apropiat
ar fi Nic\, din Amintirile lui Creang\. Ni[te amintiri în care ne putem

reg\si cu to]ii, conform principiului de identificare prin asem\nare.
Dar nu aceste amintiri reprezint\ miza romanului. Sînt puse de

fapt probleme precum autofic]iunea sau nonliteratura. Textul
se alc\tuie[te ca un puzzle: puse cap la cap, întâmpl\rile copil\riei

alc\tuiesc delocliteratura despre care au vorbit, pe rînd,
autorul [i prefa]atorul. Autorul ia buc\]i din realitate [i face

pur [i simplu un colaj în care este evident\ inten]ia de
refuz a “estetiz\rii”. Exist\ în carte dou\ voci: cea a

maturului [i cea a copilului. Imaginea comunismului
v\zut prin ochii micu]ului Daniel este interesant\.

Nu exist\ Ceau[escu, cozi, lipsuri. Epoca comunist\
este cel mai frumos lucru pentru c\ se confund\

cu copil\ria personajului. Nu în ultimul rînd,
trebuie ad\ugat c\ este o carte plin\ de umor.
Revenind la revista LiterNet, închei spunînd c\
este un bun ghid de orientare temporal\ [i
spa]ial\ în peisajul cultural bucure[tean.
Oamenii care scriu aici chiar au un cuvînt de
spus, iar informa]iile oferite sînt … rafinate.

EElleennaa DDrr\\gghhiiccii, 22 de ani, student\ în anul IV la Facultatea
de Litere din Bucure[ti, colaboreaz\ în calitate de fotograf
la revista aaLLttiittuuddiinnii.

daniel aabagiu sse dd` ppe LLiternet
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ã T oate c\r]ile bune sînt triste.” Acesta a fost argumentul cel mai puternic pe care l-am putut aduce într-o
disput\ cu una dintre cele mai bune prietene ale mele. Ne întîlnim rar, aproximativ o dat\ la [ase luni, [i,
poate pentru c\ n-are nimic de-a face cu „industria” c\r]ii, e unul dintre pu]inii oameni cu care pot vorbi
deschis despre literatur\. De data aceasta, ajunsesem s\ discut\m, nu [tiu cum, despre Elfriede Jelinek

[i îmi spusese c\ n-are de gînd s-o citeasc\: „M\ vezi tu pe mine citind o carte în care-o femeie î[i taie labiile cu lama?”. Degeaba
i-am zis c\, în Pianista, aceasta e o scen\ minor\ [i n-are rost s\-i dea importan]\ – nici restul c\r]ii n-o încînta. Despre
Exclu[ii sau Amantele n-am mai adus vorba, fiindc\, prin compara]ie, Pianista e chiar un roman luminos. 
Prietena mea nu-i nici pe departe o mimoz\, o pre]ioas\, o delicat\ care strîmb\ din nas la scenele dure. Totu[i, nu mai
vrea s\ aud\ de Jelinek, de Houellebecq, de Beigbeder, de Palachniuk sau de al]ii ca ei. Mi-a demolat argumentul imediat:
„C\r]ile bune sînt triste, dar nu-s depresive. Anna KKarenina e o dram\, dar nu-]i vine s\ te sinucizi dup\ ce o cite[ti.” Teoria
ei consta în aceea c\, de la o vreme, se public\ numai c\r]i „rele”, în care lumea apare ca un loc monstruos, unde n-ai prea
vrea s\ mai fii. Degeaba am încercat s-o contrazic. Ca un f\cut, cînd m-a rugat s\-i dau exemple de c\r]i ap\rute în ultima
vreme, nu mi-au venit în minte decît Ghea]a, American PPsycho [i {obolanul. Îns\, ca s\-i demonstrez c\-i vorba doar de un
lapsus, dup\ ce ne-am terminat cafeaua am invitat-o la C\rture[ti. Iar primele titluri pe care ne-au c\zut ochii au fost Jeg [i
Acid ssulfuric. 
De[i nu am fost de acord cu ea, am în]eles ce-a vrut s\ spun\. Monstruosul, maladivul, agresivitatea au devenit, treptat, din
excep]ii, aspecte normale ale lumilor fictive. Desigur, nici pe departe ele nu ocup\ majoritatea zonelor literaturii sau cel pu]in
nu înc\, dar este evident c\ r\ul tinde s\ se banalizeze. Literatura devine din ce în ce mai agresiv\, pentru c\ reflect\, fie [i
indirect, agresivitatea lumii reale. Aceasta ar putea s\ fie o explica]ie, dar nu cred în ea. Nu cred c\ lumea secolului 19 era
mai pu]in dur\ decît cea a sfîr[itului de secol 20. Dimpotriv\, b\nuiesc c\ Melville a avut o via]\ mai aspr\ decît DeLillo, iar
Flaubert a fost mai nefericit decît e Beigbeder. {i atunci? 
Dac\ excludem cazurile patologice (Jelinek, Houellebecq, Veteranyi), poate c\ explica]ia ar consta tocmai în faptul c\ r\ul
lumilor fictive îl supline[te pe cel din realitate. Poate c\ trebuie s\ existe un echilibru între bine [i r\u [i, odat\ ce primul se
instaureaz\ tot mai solid în realitate, transformîndu-se în confort, cel de-al doilea î[i ia revan[a în imaginar. Fire[te, nu [tiu
dac\ explica]ia asta se poate sus]ine sut\ la sut\. Îns\ este posibil ca, datorit\ îndelungatei perioade de pace [i prosperitate
(da, sun\ ca dracu’) pe care o traverseaz\ civiliza]ia de tip occidental, s\ tr\im un proces de adolescentinizare. Iar cînd spun
asta, m\ gîndesc la faptul c\ adolescen]a e o perioad\ de maxim\ irascibilitate, cînd fie [i cel mai mic disconfort are drept
rezultat o reac]ie violent\ [i cînd idealurile de bine, adev\r [i frumos au adeseori drept expresie tocmai revolta [i agresivitatea.
Din supersti]ie, prefer s\ nu iau în calcul ipoteza conform c\reia imaginarul tinde s\ se transforme în realitate. Victor
Brauner a p\]it-o deja.

TT..OO.. BBoobbee, 37 de ani, este poet, prozator [i autor de scenarii de film [i televiziune. Este autorul romanului 
CCuumm mmii-aamm ppeettrreeccuutt vvaaccaann]]aa ddee vvaarr\\, ap\rut în 2004, în colec]ia EGO.Proz\ la editura Polirom.
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A preciez c\ v-a]i gîndit la mine cu ocazia zilei mele de na[tere, a[a c\ am decis
s\ v\ scriu ceva despre via]a universitar\ din establishment-ul domnului Soros.
{ti]i despre ce e vorba: Central European University, în capitala statului
maghiar mult iubit de marea majoritate a cona]ionalilor no[tri. 

Pe aici, lucrurile merg bine. Am înv\]at s\ g\tesc. De fapt, ca s\ fiu corect, trebuie s\
spun c\ [tiam dinainte, dar adev\rul e c\ devin din ce în ce mai bun. Ultima realizare,
absolut delicioas\: pui cu mango. 
(Colega mea Dilyara, din Tatarstan, tocmai a trecut pe lîng\ mine, prilej de a m\ l\sa cuprins
de o serie de reverii legate de exotismul feminit\]ii t\tare). Dar, s\ nu divag\m, mai ales
c\ ceea ce am expus în parantez\ pare a fi mai degrab\ extras dintr-un discurs specific
unui sistem colonialist [i patriarhal). 
Nu am înv\]at doar s\ g\tesc. Dat fiind c\ sînt un student silitor [i m\ duc la cursuri, am
mai înv\]at [i cîte ceva despre na]ionalism. Ok, nu [tiu precis ce este acela na]ionalism.
But definitely I do not like it (oh, da, în creierul meu, limbile se amestec\, semn al unui
snobism multilingv). Pe el, na]ionalismul. Voi deveni, pare-se, un expert în na]ionalism,
f\r\ s\ pot defini na]ionalismul [i f\r\ s\ pot defini na]iunea. Nu v\ face]i griji, [tiu c\ exist\
mai multe tipuri de na]ionalism, pot vorbi despre na]ionalismul civic, à la française sau
despre cel mult mai nepl\cut, provenit din ideologia lui Blut und Boden (da, iar\[i snobismul),
[tiu tot soiul de teorii despre identitate [i despre na]iune, am aflat despre conceptul de
uti possidetis [i utilizarea sa în trasarea grani]elor noilor state din vechea Iugoslavie. {i
multe, multe minun\]ii dintre acestea, expuse în c\r]i scrise de oameni de[tep]i [i predate
de profesori cu diferite accente. Dar o defini]ie a na]ionalismului sau a na]iunii cu care
s\ fiu eu perfect mul]umit nu am g\sit [i nici nu sînt prea optimist c\ voi g\si. Important
îns\ este c\ [tim despre ce e vorba, oricît de paradoxal ar p\rea.
Oricum, chiar dac\ nu pot defini cu precizie na]ionalismul, în ciuda seminariilor [i a cursurilor
la care m\ duc cu mai mult sau mai pu]in entuziasm în func]ie de problemele mele existen]iale
izvorîte, nu o dat\, din discu]iile (sau nondiscu]iile) pe messenger cu diferite persoane,
v\ pot spune c\ devin, încet-încet, de stînga. Nu m\ voi opri îns\ asupra acestui subiect,
delicat în contextul cultural [i politic din ]ar\.
V\ pot spune îns\ c\ am ajuns la o concluzie. Iertat\ fie-mi impruden]a unei astfel de
idei, dar sistemul educa]ional (ca s\ nu zic societatea în ansamblul ei) de acas\ are
nevoie de un Mai ’68 (Mai 2008 ar fi, din punct de vedere simbolic, un moment propice).
Studen]ii din ]ar\, atît cît am interac]ionat eu cu ei în cei patru ani de facultate urma]i la
Universitatea din Bucure[ti, sînt apatici [i lipsi]i de orice ini]iativ\. Accept\ sistemul f\r\
pic de crîcneal\, nu chestioneaz\ absolut nimic, iubesc cadrele prestabilite în care sînt
înv\]a]i s\ gîndeasc\. Ceea ce nu e altceva decît o imens\ gogom\nie. 
Vreau o studen]ime gata s\ ias\ în strad\ atunci cînd nu îi convine ceva, gata s\ protesteze
împotriva tuturor conservatorismelor care plutesc la suprafa]a societ\]ii, avînd totodat\
r\d\cini bine înfipte. Vreau studen]i deschi[i la minte care s\ accepte diferen]a, care s\ nu
se h\h\ie teribil de amuza]i cînd îl v\d pe Gigi Becali la televizor, care s\ se întrebe care-i
toat\ povestea asta cu Holocaustul în România, care s\ citeasc\ mai degrab\ Eugen
Ionescu decît Cioran [i Eliade, care s\ nu aib\ nimic împotriva referendumurilor pentru
autonomie organizate în }inutul Secuiesc.
A[a arat\ mediul universitar din ]ar\: anchilozat [i conservator, perpetuînd un sistem
perimat. Studen]ii ca opozan]i în numele unor idealuri au disp\rut încet-încet, dup\
explozia de la începutul anilor ’90. Acum îns\ ar cam fi cazul ca studen]ii s\ redevin\
parte a societ\]ii, s\ reînceap\ s\ se uite în jur [i s\ vad\ ce e de schimbat. 
Cam asta ar fi via]a mea de universitar la Budapesta: g\tesc cîte ceva, m\ acomodez
cu ideea c\ nu voi reu[i niciodat\ s\ definesc na]ionalismul, am tot soiul de
reverii. {i dezvolt utopii în leg\tur\ cu momentul cînd studen]ii români î[i vor
dezvolta spiritul critic [i vor chestiona sistemul în care tr\iesc.

Al vostru,
Cristi

CCrriissttiiaann CCeerrcceell, 23 de ani, absolvent al Facult\]ii de Litere, Universitatea din Bucure[ti, actualmente
masterand în National Studies, CEU, Budapesta, public\ în OObbsseerrvvaattoorr ccuullttuurraall [i SSuupplliimmeennttuull
ddee ccuullttuurr\\. A tradus din german\ eseul UUrrmmaa rreevvoolltteeii semnat de Marius Babias la Editura IDEA
Desing&Print.

cristian 
cercel
Drag` Ana, 
Ruxandra [i Igor,

vasile

ernu
Moscova - Bucure[ti

Jurnalul vvremurilor dde iinfla]ie ((III)

M \ întîlnesc cu Intrigantul. Ca de obicei, are multe idei [i e dornic
s\ le aplice. Ast\zi vrea s\-mi demonstreze c\ Interbelicul e de
fapt altceva decît pare. Pe Interbelic îl [tim to]i foarte bine. E
mereu prezent în dezbateri, scrie peste tot, a condus reviste [i

emisiuni televizate. Are idei clare [i predic\ toat\ ziua valorile „marii culturi interbelice”.
Tot ce e bun vine din interbelic, iar tot ce e r\u vine, fire[te, din comunism. Modelul

cultural, politic [i social interbelic este „calea, adev\rul [i via]a”. E bine s\ nu pui aceste
principii la îndoial\, c\ci altfel, o s\ fii desfiin]at cu prima ocazie, în primul text sau în prima

emisiune a Interbelicului. 
Tot el mai este [i un mare ap\r\tor al moravurilor [i a coloanei verticale a elitei române[ti. Mie,

toate acestea nu prea îmi plac. Totul e prea armonios [i frumos, iar dup\ ce l-am descoperit pe
Mihail Sebastian, „marea cultur\ interbelic\” a devenit pentru mine una nesemnificativ\, ba chiar

sumbr\ [i problematic\. În ultimul timp am convingerea c\ românii, [i mai ales intelectualii, nu au
probleme cu inteligen]a, ci cu caracterul. Ei bine, tocmai acest lucru a venit s\ mi-l confirme Intrigantul.

„Vino s\ vezi” – îmi zice el. „S\ î]i explic: Interbelicul nu-l are la suflet pe Regizor”. Regizorul, persoan\
foarte cunoscut\ [i apreciat\ nu numai în ]ar\, tocmai î[i editase cartea, iar cu aceast\ ocazie puteam

verifica ce crede Interbelicul. „Mergem s\ verific\m ce va zice Interbelicul”. Sînt [i eu curios. Se apropie
[i-i spune c\ este invitat s\ vorbeasc\ la lansarea c\r]ii Regizorului [i ne-ar face pl\cere s\ vin\ acolo.

„Vai, domnilor, nu se poate. Acest R. este o javr\, iar cartea este pur [i simplu o f\c\tur\… s\ fim serio[i,
nu m\ încurc eu cu unii dintr-\[tia”. În joc sînt cuvinte grele. S\ fie curaj, s\ fie o persoan\ tran[ant\, s\ fie

un om al atitudinii acest Interbelic? Posibil.
„Deci ai în]eles ce crede Interbelicul despre Regizor. Te anun] c\ \sta este doar începutul”. Dac\ a[a spune

Intrigantul, înseamn\ ca e un prim episod dintr-o poveste mai lung\. A[a c\ vom avea [i un final
nea[teptat. 
Peste cîteva zile are loc lansarea c\r]ii Regizorului. Este prezent\ toat\ lumea cea bun\ [i nu lipse[te decît
Interbelicul. Din fericire pentru noi [i mai ales pentru Intrigant, Interbelicul e în zon\, c\ci ne afl\m în plin
tîrg de carte. Lume mult\, autografe, fraze banale [i cli[ee aruncate în stînga [i în dreapta, complimente oferite
f\r\ discern\mînt, multe s\ruturi tip „Iness Armandt”, cum ar spune Venicika Erofeev, adic\ f\r\ dragoste. 
Intrigantul îl z\re[te pe undeva pe Interbelic [i-l anun]\ discret, sugerîndu-i pervers Regizorului c\ ar fi bine
s\ se intereseze de ce nu a venit [i Interbelicul la lansare. Fire[te c\ Regizorul, persoan\ important\ [i
dornic\ de public pe m\sur\, se îndreapt\ spre Interbelic s\-l întrebe cum se face c\ nu a venit la lansarea sa.
Noi, ca de obicei foarte nevinova]i, urm\rim îndeaproape scena. „Domnule, cum se face c\ nu v-am v\zut la
lansarea c\r]ii mele? Sper c\ a]i primit invita]ia [i cartea?!” -  întreab\ politicos Regizorul. Interbelicul face o
grimas\ uimit\ [i nedumerit\. „Stimabile, nu se poate! Eu s\ lipsesc la un eveniment de o asemenea importan]\?
Prima dat\ aud acest lucru. Nu am fost informat [i nici nu-mi dau seama cum se poate s\ nu fi aflat!” 
Intrigantul se uit\ la mine hlizindu-se discret. Eu eram interzis. {tiam foarte bine c\ acest personaj a fost invitat,
l-a desfiin]at pe Regizor [i e treaba lui s\ cread\ ce vrea despre oricine. Dar s\ se justifice în fa]a acestuia de
o a[a manier\, nu m\ a[teptam. Nu m\ a[teptam s\ aib\ curaj s\-[i spun\ opiniile franc [i nu eram atît de
naiv s\ cred c\ e capabil de curaj [i de fairplay. Dar eram convins c\ va apela la trucuri simple, g\sind 1001
de scuze banale. Nu credeam c\ poate c\dea atît de jos [i s\ arunce vina pe ni[te bie]i copii de la PR, cu ei
de fa]\. Ei, uite, c\ se poate!
Pentru a cîta oar\ Intrigantul, în ciuda faptului c\ nu are un set de ra]ionamente [i un discurs rafinat, mi-a dovedit,
de o manier\ dur\ [i brut\, cu exemple, ceea ce [tiam dar nu vroiam s\ recunosc. Nu pîn\ la cap\t. Mereu
îmi spuneam c\ sînt ni[te la[i, dar c\ nu pot s\ cad\ atît de jos [i c\ vor g\si o zon\ de compromis mai uman\.
Iar\[i am gre[it. Cinicul ar fi concluzionat în stilul s\u caracteristic: stai lini[tit, se poate [i mai jos. În acea
sear\ am recitit Suflete mmoarte.

Vasile Ernu, 35 de ani, este n\scut în URSS. Este absolvent al Facult\]ii de Filosofie (Ia[i) [i al masterului de Filosofie (Cluj). A
fost redactor fondator al revistei PPhhiilloossoopphhyy&&SSttuuffff [i redactor asociat al revistei IIddeeaa aarrtt\\++ssoocciieettaattee. A activat în cadrul
FFuunnddaa]]iieeii IIddeeaa, TTrraannzziitt [i EEddiittuurraa IIddeeaa. Actualmente lucreaz\ în cadrul Editurii Polirom. A debutat cu volumul NN\\ssccuutt îînn UURRSSSS
(2006).
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Tat`l & fiul 
Marius JJoian eeste sstudent îîn aanul IIV lla IInginerie MMecanic\. IIntr\ ppe uu[a llocalului „„Briza MM\rii” ((bar

[i lloc dde îîntîlnire aa mmai mmultor ppersonaje ddubioase ddin ccartierul MMilitari), sse aa[az\ lla mmas\, vvede
reportofonul [[i îî[i aarunc\ [[apca ppeste eel. „„B\, sstai aa[a. SSper cc\ nnu mm\ îînregistrezi!” îîmi sspune, ccam

deranjat dde ssitua]ie. „„P\i cce ffacem? AAici ]]i-aai gg\sit ss\ vvorbim ddespre lliteratur\? NNe ffacem ddracului
de rrîs ddac\ nne aaud \\[tia.” ÎÎmi ssmulge ccartea ddin mmîn\ [[i zzice: „„Hai cc\ aacu’ aavem aalte cchestii dde
vorbit. LLas\ pprostiile, cc\ îî]i sscriu iio cceva dde aacas\, îîn llini[te. ÎÎ]i ffac, aa[a, oo ccompunere... HHai, ddou\
beri aaici, lla bb\ie]ii.”       

Am citit fragmentul [i am r\mas cu o imagine “seac\”. M-am sim]it ca într-o diminea]\
în care m\ trezesc la ora 6:30, fac un du[ (de obicei nu e ap\ cald\) [i, ca s\ nu m\nînc
singur, dau drumul la radioul din buc\t\rie. Nu [tiu cît de corect\ e compara]ia, dar
senza]ia pe care am sim]it-o este aceea[i, dup\ ce am citit, mi-am dat seama c\ nu 
mi-a transmis nici un mesaj, exact ca radioul pe care îl las pornit diminea]a, iar cînd
plec îl opresc [i îmi dau seama c\ doar l-am auzit, dar nu l-am ascultat. 
{i la urma urmei, care e rostul rubricii? Ce pot eu s\ în]eleg din dou\ pagini de la
jum\tatea unei c\r]i? Cum ar fi acum s\ încep s\ ascult doar cîteva secunde
dintr-o melodie [i s\ îmi dau seama dac\ îmi place sau nu. Sau s\ m\ uit la un
film din minutul 43 pîn\ în minutul 49? Cred c\ ar fi pu]in amuzant [i atît.
Mariusic\ ;;)

„Uite, b\. Asta e.  Nu am scris foarte mult. E aiurea, frate. A pus [i tata mîna
pe carte. Voia s\ o citeasc\ pe toat\. }i-a f\cut [i el o compunere c\ [i-a
amintit el cum îmi f\cea mie temele în liceu pentru Scurtu’. Hai c\ î]i trimit.
S\ treci [i tu acolo – tat\l&fiul J ”  

Autorul încearc\ s\ descrie literar propriile tr\iri din tinere]e, zbuciumul
vie]ii cotidene, cu un amestec de fic]iune [i mistic, f\r\ a ajunge la performan]\.
Din lectur\ se simte influen]a prozei cotidiene în care to]i autorii
încearc\ s\ braveze, încercînd, într-un fel sau altul s\ se apropie de scriitorii
consacra]i. Se simte influen]a lui C\rt\rescu, dar f\r\ performan]\. La
C\rt\rescu, fic]iunea, imagina]ia este profund\ [i transmite un mesaj
filozofic, B\descu încearc\ prin “spovedanie” s\ prezinte o realitate
cotidian\, dar f\r\ a reu[i s\ intre în profunzime, spovedania este mai
mult banal\, f\r\ implica]ie. E mai curînd o r\zvr\tire fa]\ de ce se întîmpl\
în jur, pornit\ nu din dorin]a de revolt\ fa]\ de societate, ci mai mult
din plictiseal\, din nevoia de a face ceva, de a ie[i din anonimat.
Mersul eroilor la spovedanie nu este din convingere, ci din banalitate,
din dorin]a de a se remarca. Cei doi nu cred în taina spovedaniei,
cum de altfel nici parohul bisericii nu crede, din moment ce
adoarme [i pedepse[te mecanic, f\r\ s\ asculte p\catele “credincio[ilor”.
Nici unul din cei trei nu cred în ce fac, dar o fac din interese mai degrab\
meschine: popa, c\ î[i face datoria, iar cei doi îndr\gosti]i, c\ d\ bine.

Florea JJoian, 
cititor ccontemporan

Vlad, ddoctorand aal FFacult\]ii dde GGeografie, ppreocupat dde
„Modelarea ddispersiei aatmosferice aa ppoluan]ilor ””, rr\spunde

întreb\rilor llui IIgor [[i BBogdan:
Crezi c\ în Lumini]a, mmon aamour e descris\ o situa]ie real\?

Da, clar, pe mine chiar m-a bucurat chestia asta. Probabil [i-a dat
seama c\ religia e de c\cat. Pe de alt\ parte, descriind o situa]ie real\,

[i-a povestit tinere]ile. A subliniat normalitatea situa]iei, s-a comportat
ca oricare dintre noi. 

Asta ]i-a s\rit în ochi, o voce care nu vrea s\ fie înalt\?
Exact! Omul a fost obiectiv, chiar prostu] uneori, [i m\ bucur c\ pîn\ la

urm\ [i-a b\gat picioarele-n ea de religie. 
Dar nu ]i s-a p\rut c\ personajul e ironic cu el însu[i?

Cu siguran]\ c\ a fost a[a din momentul în care a scris. Un lucru real îl
poveste[ti oricum, modalitatea în care îl poveste[ti e ironic\. Lucrul e real, dar

îl poate spune cu seriozitate sau îl poate spune într-un mod mai ironic. Dac\
lucrurile din carte n-ar fi reale, cartea n-ar aduce nimic nou. 

Crezi c\ dac\ nu ar povesti fapte reale, cartea asta [i-ar pierde tot sensul?
Absolut! Singurul lucru care salveaz\ cartea asta e tupeul autorului de a-[i descrie

tinere]ea [i modul stupid în care a intrat în anumite situa]ii. 
Dar crezi c\ Cezar o iube[te pe Lumini]a? 

Nu, nu o iube[te. Cred c\ st\ cu ea din obliga]ie moral\, e un lucru care te face s\
mergi înainte într-o rela]ie, de[i [tii c\ nu duce nic\ieri. 

Ce ]i-a pl\cut ]ie mai mult din cartea asta?
Mi-a pl\cut c\ a[teptam cu drag s\-mi îndeplinesc unele nevoi fiziologice, c\ o citeam la

bud\. 
Unele pasaje, mai picante, cum ]i s-au p\rut?

La fel. Omul î[i descrie hibele tinere]ii. 
Dar fobiile Lumini]ei?

E pu]in probabil, dar am v\zut multe ciud\]enii la via]a mea, a[a c\ ar fi o mic\ posibilitate ca
un om s\ aib\ toate fobiile alea. Cred c\ este un personaj real în felul cum îl descrie. N-a[ vedea

necesitatea îmbog\]irii Lumini]ei cu oare[ice st\ri.
Crezi c\ o carte care folose[te expresii ca „fute-o” poate avea preten]ii de carte înalt\?

Da, evident. N-are nici o leg\tur\ limbajul cu ceea ce are de spus. {i nu e comparabil\ cu literatura aia
înalt\. M\-trebi acuma dac\ e bine s\ plou\ sau s\ bat\ vîntul, nu [tiu! A fost o lectur\ mai inedit\. La

fel de înalte sînt problemele din Ana KKarenina [i la fel de înalte sînt alea din Lumini]a, mmon aamour. 

„A doua zi am avut grij\ s\ plec\m cu mult
mai devreme de acas\ [i, dup\ înc\ un
drum cu peripe]ii [i cu eternele „Hai c\ po]i,
nu mai e mult!”, am fost la Antim în jur de
ora trei noaptea [i pe pozi]iile 6 [i 7. Nu spun
cît eram de obosi]i, cum ni se închideau ochii
[i cum au trecut cele dou\ ore în frig, pîn\ la
ora cinci. Dar ce sînt toate acestea cînd ai ocazia
s\ te-nnoie[ti prin botezul lacrimilor de poc\in]\,
care spal\ p\catele, [i prin iertarea haric\?
Veniser\m, desigur, preg\ti]i cu foaia de acas\,
pe care copiaser\m cu grij\ din îndreptar p\catele
care ni se potriveau. {i unele dintre ele ni se
potriveau ca o m\nu[\... E adev\rat, de la
spovedania precedent\ avuseser\m grij\ s\ nu
ne mai facem vinova]i de cine [tie ce mari
infrac]iuni. În primul rînd, ne ab]inuser\m s\
facem amor, c\ am zis c\, dac\ tot ne c\s\torim,
s\ a[tept\m pîn\ cînd avem s-o facem în
legalitate. Dar, dup\ cum zice [i în c\r]ile
biserice[ti, „p\catele u[oare nu trebuie privite
cu neb\gare de seam\, c\ci ele sînt urîte lui
Dumnezeu [i, dac\ nu se [terg prin poc\in]\,
duc la p\cate grele”. Iar „grele sînt p\catele

acelea prin care cineva, cu mult\ r\utate a voii sale, s\vîr[e[te lucruri oprite în mod l\murit
de poruncile dumnezeie[ti; p\catele grele se mai numesc [i p\cate de moarte, fiindc\ r\pesc
credinciosului harul dumnezeiesc, care este via]a lui, [i-i preg\tesc moartea, adic\ chinurile
iadului (Iacov 1, 15; Cor. 6, 9-10)”.
Mai întîi am l\sat-o pe Lumini]a s\ se duc\ la p\rintele [i, dup\ ce a terminat ea, m-am dus
[i eu. M-am a[ezat în genunchi [i am dat s\-mi scot foi]a din buzunar. Preotul s-a uitat atent
la ce f\ceam, apoi m-a întrebat:
- Te m\rturise[ti pentru prima dat\ la mine?
- Da.
- Atunci trebuie o m\rturisire complet\, cu toate p\catele pe care le-ai f\cut, din copil\rie
[i pîn\ acum.
- Dar, p\rinte, m-am mai spovedit între timp. Nu mai departe de acum o lun\ [i ceva.
Deci p\catele acelea mi-au fost deja iertate. Acum o lun\ m-am împ\rt\[it... Am venit
s\ m\ spovedesc la dumneavoastr\ pentru c\ m-a trimis p\rintele Sofian, s\ fiu în
regul\ înainte s\ m\ cunune.
Am b\gat chestia cu c\s\toria, s\ vad\ omul c\ sînt pe drumul cel bun...
- Nu conteaz\! a venit r\spunsul lui. Tu m\rturise[te tot ce-ai p\c\tuit, cu voie sau
f\r\ voie, [i mai vedem noi cum e [i cu împ\rt\[ania...
- Adic\ spovedania aceea [i împ\rt\[ania aceea nu au fost valabile? am îndr\znit
eu.
- Acelea ]i-au fost cu folos atunci, urmeaz\ s\ vedem ce ]i-este de folos [i
acum.
- Cum vine asta, p\rinte?
- Tu vrei s\ te spovede[ti sau nu? Nu vezi cît\ lume a[teapt\ dup\
tine?... Ce stai la discu]ie? Dac\ vrei s\ te spovede[ti, f\ cum ]i-am spus.
Hai, [i numai p\catele, c\ nu am nevoie de pove[ti.
A[a c\ lista de acas\ nu mi-a mai fost de mare folos [i a trebuit s\
improvizez. M-am pornit s\-mi dep\n iar\[i lucrurile pe care le tot
m\rturisisem, iar p\rintele [i-a g\sit subit lini[tea – ocazie cu care,
la scurt timp, am putut afla [i misterul t\cerilor pe care le
credeam pauze publicitare destinate rug\ciunii. Pur [i simplu
p\rintele a adormit, aproape imediat dup\ ce am început s\
vorbesc. Ai fi putut crede c\ ascult\ cu ochii închi[i sau c\
într-adev\r se roag\, numai c\, dup\ ceva vreme, respira]ia
profund\ i s-a transformat într-un sfor\it u[or, iar capul i s-a
l\sat pu]in pe-o parte, înspre stînga, a[a cum se spune c\
trebuie ]inut la «Rug\ciunea inimii».”
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C u aaceast\ ppagin\ vvrem ss\ sspunem uun ssingur llucru: [[i
nelitera]ii ccitesc, ttrebuie cc\ ccitesc lliteratur\ nnou\, ddar
nu lle ccunoa[tem pp\rerile. DDin aacest mmotiv, vvom llua ccîte
o ccarte pproasp\t aap\rut\, vvom mmerge dde lla ccas\ lla ccas\,

din sstrad\-nn sstrad\, dde lla ffacultate lla ffacultate, dde lla mminister lla
minister, vvom cciti uun ffragment, vvom îînregistra pp\rerile
ascult\torilor/cititorilor [[i vvi lle vvom ttranspune aaici, îîn „„Populi box”,
nefalsificat, aautentic 1100%.




