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la pantaloni port tot timpul un lan], lumea m` \ntreab`
tot timpul ce-i cu el, s\nt rocker? s\nt punker? de
ce-l port? nu-s nici rocker [i nici punker, am diverse
r`spunsuri pentru ei... pot s` le spun de exemplu
c` mi-am pus c\inele \n buzunar [i \l plimb peste tot,
sau densitatea pantalonilor e mai mic` dec\t densitatea
aerului, deci pentru ca s` r`m\n` pe mine trebuie
s` aib` ni[te greut`]i, adev`ratul motiv... nu
exist`, e unul din lucrurile care pur [i simplu s\nt
'acolo'... la fel ca muzica [i c`[tile, inelul pe care-l
port pe degetul mare de la m\na st\ng`, br`]ara de
la m\na st\ng` [i cea de la m\na dreapt` (care momentan
e \n service la persoana care a f`cut-o), cruciuli]a
de la g\t primit` la \nmorm\ntarea bunicii mele, telefonul
mobil, cheile [i actele... cam astea ar fi lucrurile pe
care le car dup` mine, iar dac` se \nt\mpl` s` uit unul
dintre ele nu m` simt bine p\n` nu-l recuperez. 
\mi plac pisicile [i vinul ro[u sec, fumez dar \ncerc
s` m` las, \mi place s` povestesc, \mi plac trenurile
[i zgomotul lor, \mi pun problema dac` aricii au
m`trea]` [i dac` s-ar da cu folten le-ar cre[te
acele a[a mult \nc\t s` poat` fi folosite ca instrument
de tortur` medieval`, \ncerc s` nu uit s` citesc
c\nd am timp.
\n speran]a c` voi fi fost suficient de clar [i s` fi
pus totu[i ceva ordine \n haos, m`car c\t s` se \n]eleag`
ceva din mine, \n rest... numai bine, Traian... unii
prieteni \mi spun Tra.

traian 
mihalache
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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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N
u m-a emo]ionat niciodat\ ideea de genera]ie. Nici grupurile în sine
nu mi s-au p\rut cel mai bun mod de a-]i pierde timpul [i de a
consuma energii de adaptare [i compromis, cenaclurile cu atît mai pu]in.
Individualismul mi s-a p\rut mereu cheia oric\rei întreprinderi creative.
Nu în]eleg eforturile de auto-definire ale genera]iei ‘80 decît ca pe ni[te
strategii de lupt\ cu sistemul din timpul regimului comunist, la fel cum
stindardele genera]iei ‘60 mi se par mijloace potrivite [i necesare de
diferen]iere fa]\ de proletcultismul imediat anterior. Dar atît. Ba chiar
a[ spune c\ atunci cînd se vorbe[te deja de promo]ii, f\r\ nici o leg\tur\

cu vreo born\ din istoria mare, a[a cum s-a întîmplat cu genera]ia/promo]ia ‘70, lucrurile devin
chiar un pic ridicole. Nu altfel stau lucrurile azi. Nu pot s\ vorbesc f\r\ s\-mi vin\ s\ rîd despre
„dou\mii[ti” [i n-a[ pierde pentru nimic în lume timp ca s\ ajung la vreun numitor comun cu
vreun coleg scriitor doar pentru c\ s-a întîmplat s\ ne na[tem în acela[i an. 
Povestea cu genera]ia devine îns\ interesant\ atunci cînd n-o cau]i cu tot dinadinsul. Atunci cînd
începi s\ consta]i, cu un fel de stupoare fericit\, c\ ai o mul]ime de lucruri în comun cu oameni
mai mult sau mai pu]in de vîrsta ta, f\r\ s\ ne fi propus, nici unii, nici al]ii, s\ le g\sim. Citesc
ce spune Mihaela Michailov, recent premiat\ pentru un text de teatru de c\tre Uniter: se
lupt\ cu eticheta de critic de teatru, crede c\ [i copyrighter-ul e într-un fel scriitor, o intereseaz\
lumea din jur [i crede în textul literar de impact social. Vorbesc cu Cezar Paul-B\descu la
telefon despre rudimentarismul [i mitoc\nia unor intelectuali care trec drept fini [i sofistica]i

în lumea româneasc\, despre eterna confuzie de planuri între fic]ional [i non-fic]ional,
dintre autorul/autoarea de pe copert\ [i personajul din interior... Ana Maria-Sandu scrie

un text cu totul special despre alienare, probabil tema central\ a literaturii contemporane
metropolitane, despre messenger [i micile ferestre spre lume. Sînt ale noastre, n-

avem cum s\ pretindem c\ nu, chiar dac\ nu sînt doar ale noastre, sînt ale noastre
în primul rînd... Ion Manolescu scrie în romanul lui despre un Bucure[ti pe care îl

vedem în fiecare zi [i care se schimb\ dramatic [i în r\u. Vasile Ernu dezvolta undeva
ideea „stilului eretic” [i, f\r\ s\ vorbim niciodat\ despre asta, cred c\ am putea

scrie împreun\ mici teorii despre ce ar însemna asta tehnic, ca tip de proz\
fragmentat\ [i în acela[i timp coagulat\ de o idee central\ care ar fi, de fapt,

o stare, de nostalgie, de entuziasm, de pild\. Cred foarte mult în teoriile
dezvoltate dup\ ce s-au manifestat în textul literar [i nu neap\rat emise

înainte, ca programe „de genera]ie”. Dac\ aceste teorii „ies” totu[i de la
sine, ca o consecin]\ a unui tip de literatur\ pe care îl practic\m deopotriv\,

atunci cred c\ e deja vorba despre altceva, mult mai „natural”. Cu
alte cuvinte: cre[terea organic\ a unei genera]ii, prin afinit\]i [i

manifest\ri spontane, bazate, desigur, pe o educa]ie comun\, pe
un trecut imediat comun sau comparabil. 

Nu [tiu cît de eficiente sînt întîlnirile organizate în coagularea
unei genera]ii [i nici nu m\ entuziasmeaz\ foarte mult grupurile

sau revistele create ca s\ demonstr\m ceva [i anume cît sîntem
noi de diferi]i [i de revolu]ionari. Dar cred c\ dac\ exist\ un

spa]iu de manifestare comun, s-ar putea s\ avem surprize
dintre cele mai pl\cute. {i s\ ne lupt\m astfel [i cu alienarea

[i cu însingurarea din fa]a ecranului colorat. 

lumini]a marcu

robert [erban

Holografica
Doamnei Lidia Ciolac

prinzi între degete un punct negru
cît un purice de ]ar\
[i
încet încet
tragi de el pîn\ cînd devine o linie

una groas\
cît o omid\ din care ies zeci de raze sub]iri sub]iri
alta prelung\ [i pu]in tremurat\
ca ramura din salcia
rupt\ de copilul vecinilor
ca s\ [i-o pun\ coard\ la arc
o linie unduitoare
l\sat\ parc\ de [arpele ce trece 
dup\ fiecare ploaie
prin gr\dina reav\n\

apoi liniile se frîng [i se r\sucesc
se despic\ [i î[i continu\ drumul una din alta
ca venele ca ma]ele ca oamenii
unii din al]ii
fiecare î[i ]ine în el
ca într-o fiol\
propria culoare
neagr\ sau galben\ ro[ie verde sau alb\ 
la fiecare atingere nuan]ele se schimb\
paloarea ne dispare
lumina cre[te în noi 
palpit\ [i se zbate pîn\ cînd ]î[ne[te prin fiecare punct al pielii
abia atunci ne vedem unii cu al]ii
abia atunci formele noastre cap\t\ via]\

prinzi între degete un punct
iar degetele se topesc [i se r\sfir\ ca lava
pe care nimic nu o poate opri
nu o poate r\ci 

[uvoaiele ni se strecoar\ pe sub t\lpi [i trec mai departe 
ori ni se urc\ pe glezne pe pulpe pe coapse
în sus pe drumul nev\zut al sîngelui 
pîn\ la inim\ pîn\ la ochi pîn\ la frunte [i peste

fiecare devenim un vulcan 
iar coroanele înalte de lav\
ni se unesc în cer
ca într-un desen f\cut 
de copilul lui Dumnezeu

cum se face 
o genera]ie
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care urmeaz\ o dezbatere. Prima tem\ a fost Violen]a ddomestic\, a doua a fost Delincven]a jjuvenil\
[i cea de-a treia, la începutul lui iunie, e concentrat\ pe copiii l\sa]i acas\ [i p\rin]ii pleca]i în

str\in\tate. Importante sînt lecturile [i publicul, au venit oameni din diverse domenii - procurori,
asisten]i sociali, au venit [i foarte mul]i tineri. E important, ca om de teatru, s\ ai acest gen de
rela]ie cu arealul social de care teatrul nu are cum s\ fac\ abstrac]ie, pentru c\ e o art\ vie, cu
oameni vii [i dac\ faci abstrac]ie de asta, nu v\d de ce mai faci teatru.

Un ddramaturg ccare `̀[i llanseaz\ mmulte bbra]e 
spre cce sse `̀nt`mpl\ `̀n jjurul llui

I..M..: PPîn\ aacum aam aascultat pp\rerea tta ddin zzona mmanagerial-ccultural\ [[i dde ccritic dde tteatru..
Dar ttu, cca aautor dde tteatru, ccum tte ssim]i îîn llumea aasta?

M.M.: Cred c\ în acest moment autorii de teatru din România au o [ans\ foarte mare.
Scriitura lor începe s\ se deschid\ spre un alt gen de realitate social\, spre
probleme care pîn\ acum ne p\reau nu foarte percutante. De exemplu, mady-bbaby.edu
al Gianinei C\rbunariu a fost montat de curînd la Schaubühne. E adev\rat, s-au
schimbat anumite pasaje din text. S-a optat pentru ingredientul de generalitate:
povestea unei fete care ajunge s\ se prostitueze ca s\ supravie]uiasc\. S-a mers
mai pu]in pe dimensiunea strict româneasc\ a întîmpl\rilor. 
Apoi, apropo de deschidere, e textul Nicoletei Esinencu, care a fost montat [i
foarte bine primit, Fuck YYou, EEu.Ro.Pa. La fel [i textele lui Peca. Deci e o perioad\
bun\. Eu cred foarte mult într-o literatur\ care nu e autist\, care e foarte conectat\
la ce se întîmpl\ în jurul ei. {i asta nu pentru a fi  trendy. Nu, e vorba de a

surprinde diverse canale din jurul nostru.
Po]i s\ fii foarte atent la un ritm existen]ial
pe care s\-l pui într-o pies\, [i asta nu
înseamn\ neap\rat c\ trebuie s\ vorbe[ti
despre Kentucky Fried Chicken. Eu merg
foarte mult pe formula asta de dramaturg
tentacular, un dramaturg care î[i lanseaz\
multe bra]e spre ce se întîmpl\ în proximitatea
lui [i care trage de acolo cam ce crede el
c\ e de tras. Asta nu înseamn\ s\ faci numai
un tip de teatru, social. E vorba de o problem\
a dramaturgiei, care ]ine de vitalitatea ei:
cum corporalizezi ce se întîmpl\ în jurul
t\u? E vorba de onestitatea pe care o
pui în ce ai de spus. Mihai Mihalcea, directorul
CNDB, zicea la un moment dat c\ dac\ nu
po]i s\ spui ceva despre tine, despre corpul
t\u, nu trebuie s\ te c\zne[ti s\ spui altceva,
spune c\ nu po]i s\ spui ce ai de spus. Din
c\znirea asta, din drumul spre spectacol,
poate s\ ias\ o chestie nemaipomenit\.
De exemplu, s\-l lu\m pe Jérôme Bel, care
a renun]at la Opera din Paris, timp de doi
ani nu a mai dansat, a stat prin biblioteci,
a citit, [i dup\ doi ani a venit cu un spectacol
în care nu se mi[ca sau se mi[ca foarte
pu]in. {i vorbea. Unii au fost înnebuni]i,
al]ii au plecat, considerîndu-l tîmpit.
Urm\rindu-i parcursul [i ascultîndu-l,
în]elegeai de ce a decis s\ nu mai danseze,
s\ nu se mai mi[te. |sta era protestul lui
fa]\ de spectacolele societ\]ii de consum.
A f\cut  show-uri foarte bune în care a
explicat tot drumul de la mi[care la nemi[care.
{i totul era construit extrem de bine [i
argumentat.

I..M..: Exxist\ uun  trend în ddramaturgia ccontemporan\ rromââneasc\? DDar îîn
cea sstr\in\?

M.M.: Remarci la Peca, la Gianina C\rbunariu, la Nicoleta Esinencu, la
Vera Ion, [i mai sînt - o preocupare constant\ legat\ de ce se întîmpl\
în România recent\ [i de felul în care po]i s\ transpor]i totul într-un limbaj
dramatic. Exist\ în acest moment, în str\in\tate, dramaturgi foarte bine

cota]i, cum este Mayenburg cu Chip dde ffoc, cu Parazi]ii. Garcia este iar\[i
unul din dramaturgii de for]\. El a reu[it foarte multe, de aia revin la el, a

reu[it s\ schimbe  foldere dramaturgice clasice [i s\ le dea un con]inut
performativ autentic. E cam certat, cam neîmp\cat cu dialogul conven]ional,

cu formulele cunoscute.

Cred îîntr-uun ttip dde iideologie, cca sscriitur\, 
mai ppu]in aauto-rreferen]ial\ [[i mmai mmult ssocio-rreferen]ial\

A..C..: TTu, cca aautor dde ppiese iinspirate ddin rrealitatea ssocial\, cce mmiz\ aai ccu ttexxtele
tale?

M.M.: Cu Mi-ee ffric\, miza mea a fost s\ adun personaje care s\ ]î[neasc\ din anumite
tipuri de angoas\ existente, extrem de pregnante la fiecare dintre noi, sub diverse

forme [i sub diverse manifest\ri, mai ascunse sau mai la vedere. Mi se pare c\ angoasa,
personalizat\ sau generalizat\, este ceea ce ne manipuleaz\ [i ne ghideaz\ foarte

puternic. Personajele mele sînt foarte diferite, de la b\trîna care nu vrea s\ se
despart\ de blocul \la cu bulin\, pîn\ la cuplul care tr\ie[te din angoase [i feti]a care

nu vrea s\ se nasc\. Radu Apostol gînde[te, [i aici ne-am întîlnit perfect, substan]ial vizual
un text, teatral la nivelul imagnilor conflictuale. Mi-a spus mereu s\ fiu foarte atent\ la toate

reclamele în care se folosesc copii. Copiii sînt folosi]i ca redute exemplare, terifiant de la
curent cu tot, în orice situa]ie: copiii care fac împrumuturi la banc\ sau copiii care lucreaz\ de

diminea]a pîn\ noaptea. 

A..C..: ÎÎn ppiesele ttale, ggîndirea aasta tteatral\ îînseamn\ [[i uun ttip dde iideologie?

M.M.: Da, este vorba [i de o ideologie, într-un sens foarte larg al cuvîntului. Asta înseamn\, în primul
rînd, un tip de atitudine, iar în textele mele, aceast\ atitudine este pregnant socio-referen]ial\ [i

critic\ în acela[i timp. Simona Popescu a avut un titlu în num\rul trecut din Noua lliteratur\, Dac\
ideologie nnu ee, nnimic nnu ee... Ea explica extraordinar de bine ce înseamn\ de fapt s\ ai, ca autor, o ideologie.

Dar ideologia asta are plaj\ larg\. Eu cred într-un tip de ideologie, ca scriitur\, mai pu]in auto-referen]ial\
[i mai mult socio-referen]ial\. Asta e perspectiva mea.

Textele dde tteatru ccontemporan pp\trund ggreu ppe sscen\

Ana CChiri]oiu: SS\ vvorbim mmai îîntîi ddespre mmotivul îîntîlnirii nnoastre, ppremiul ppe
care ]]i ll-aa aacordat UUniunea TTeatral\ ddin RRomâânia ppentru ppiesa aanului, Complexul
România.. AAi ffost vvreodat\ îîn cconflict ccu UUNITER-uul?

Mihaela MMichailov: Dimpotriv\, am fost în juriul de selec]ie pentru Gal\, unde ies
mereu discu]ii pentru c\ sînt oameni nenominaliza]i [i, ca de obicei, apar diverse
probleme. Dar în conflict nu am fost. Selec]ia declan[eaz\ o reac]ie frecvent\ de
contestare a unui  frame în care n-ai intrat într-un an. O dat\ pe an are loc aceast\
Gal\ în cadrul c\reia se acord\ premii pentru regie, actorie [.cl. Exist\ [i o categorie de
premii care se d\ debutan]ilor. De mul]i ani, la categoria „cel mai bun actor sau cea mai
bun\ actri]\”, de exemplu, sînt nominaliza]i actori foarte tineri. Cel mai bun regizor a
fost desemnat doi ani la rînd Radu Afrim. Nu prea exist\, din p\cate, premii alternative.
Piesa mea a fost aleas\ de un juriu care nu a [tiut cine sînt autorii textelor citite pentru
c\ numele noastre au fost într-un plic separat [i ulterior textul a fost publicat de Unitext,
cu sprijinul Casei Regale a României. 

Igor MMocanu: Dar UUnitexxt ccu cce sse oocup\, mmai eexxact?

M.M.: E o editur\ de ni[\, care a reu[it foarte multe. În România se public\ destul de pu]in
teatru. E adev\rat c\ acum Cartea Româneasc\ public\ piese de teatru - [i e o [ans\ la capitolul
distribu]ie -, dar Unitext public\ nu numai texte dramatice, public\ [i critic\, [i teorie de teatru.
Editura Teatrului Imposibil a încercat [i ea s\ dezmor]easc\ pia]a de carte de teatru, mai sînt [i
alte ini]iative, dar este destul de greu s\ supravie]uie[ti ca editur\ publicînd doar teatru.

I..M..: Cum aarat\ aast\zi tteatrul rromâânesc?

M.M.: Este destul de rigid [i înc\ hipnotizat de metafore
vagi [i ritualuri. E tulbure. Se circul\ foarte pu]in [i \sta e
un handicap. Citeam acum cîteva s\pt\mîni un articol
despre Sarah Kane, în care se spunea c\ montarea pieselor
ei e un  boom. Dar Sarah Kane se monteaz\ de foarte
mult timp peste tot în lume. În teatrul românesc apdatarea
e cam înceat\. A venit la Gala UNITER, anul acesta, Rodrigo
Garcia, care este unul dintre cele mai tari nume din teatrul
european. El este dramaturg, este regizor, are o companie
de teatru, creeaz\ [i scrie pentru actorii lui. Îns\ oameni ca
Rodrigo Garcia sînt invita]i foarte rar în România. Exist\ un
gol de percep]ie [i de prezen]\ vie. {i mai e o problem\,
cea a textelor contemporane. Sînt foarte pu]ine teatrele
care î[i asum\ clar un program. Dac\ te ui]i în repertoriul
lor, vezi un fel de „de toate pentru to]i”, dar deloc o direc]ie.
Teatrele zic c\ publicul vrea asta. Aiurea, nimeni nu [tie ce
vrea publicul, pentru c\ nu exist\ studii de pia]\ care s\
constate exact ce vrea publicul. Odeon a f\cut la un moment
dat un astfel de studiu, foarte atent, pe structurile de public.
{i s-au strîns date foarte interesante. De exemplu, la
Chip dde ffoc - povestea unui pu[ti care d\ foc lumii din jurul
lui, î[i arde fa]a iar apoi, împreun\ cu sora lui, î[i omoar\
p\rin]ii – mergeau spectatori cu vîrsta între 16-37 de ani.
Am asistat [i eu la o discu]ie dup\ reprezenta]ia piesei, [i
am auzit cele mai contradictorii p\reri. De exemplu, o
doamn\ a spus „Cum se poate s\ se fac\ un asemenea text
despre un copil care î[i omoar\ p\rin]ii? Pe ce lume tr\im?
P\i \sta e un exemplu? Dac\ un copil vede oribilitatea asta
pe scen\, cu ce pleac\ el acas\?”. Genul \sta de reac]ii e
frecvent [i este interesant de observat. Exist\ oameni care
vin la teatru cu ideea asta, c\ trebuie s\ plece cu un  pattern
moralizator, comportamental. {i, big surprise !

A..C..: CCred cc\ eexxist\ uun ppublic ccare vvine lla tteatru eexxact ppentru
asta, ppentru aa uuita dde pproblemele ccotidiene.. CCe sse îîntîmpl\
cu eel?

M.M.: Exist\ extrem de multe spectacole [i pentru acest gen de public. {i e bine c\ exist\. Numai c\
lucrurile ar trebui asumate la nivelul deciziei de a gîndi un repertoriu pe termen lung. La noi
predomin\ gîndirea repertoriului pe termen scurt, pe 6-7 luni. Vorbesc aici de o concep]ie rotund\,
strategic\. Peter Stein, care a fost director la Schaubühne timp de 17 ani, a spus un lucru pe care eu l-a[
pune la intrarea în fiecare teatru: „E foarte important s\ [tii cînd s\ te retragi”. De la 60 de ani încolo,
trage u[or obloanele [i ai încredere c\ cei care vin vor [ti s\ fac\ ceva. Înva]\-i [i sigur o s\ fac\. {i el
a fost un director de institu]ie prestigioas\ care a creat un mod de gîndire teatral\ plural\, antrenant\.
A lucrat cu toat\ lumea din teatru, consulta pe toat\ lumea, de la ma[inist pîn\ la actorul din rolul
principal.

A..C..: DDar ppentru uun aastfel dde pprogram ppe ttermen llung aar ttrebui ss\ eexxiste [[i uun ppublic ffidel, nnu?

M.M.: Cu timpul, publicul se fidelizeaz\. Uite-te la publicul de la Green Hours. În 4-5 ani vezi aproape
aceea[i oameni venind mereu, sînt fe]e cunoscute, [i nu sînt oameni din teatru. La Teatrul Act,
la fel.

A..C..: TTeatrul rromâânesc aare uun ppublic ffidelizabil?

M.M.: Teatrul românesc are mai multe tipuri de public, dar nu [i le cunoa[te prea bine. În
condi]iile în care nu exist\ ni[te studii foarte aplicate, nu se poate [ti. Garcia zicea într-un
interviu c\ teatrul lui este murdar, violent, pentru c\ asta e viziunea lui asupra lumii. În
acela[i timp încearc\ s\ dea o interpretare poetic\ acestei lumi, s\ o duc\ pu]in mai departe
de realitatea din care o ia. Nu-l intereseaz\ s\ scrie pentru un anumit gen de public, dar
e sigur c\ oamenii care vor avea o viziune [i murdar\, dar [i cu [anse de a se sp\la
pu]in, vor g\si ceva interesant în teatrul lui. Cred c\ direc]ia oamenilor de teatru - m\
refer aici în special la manageri - ar trebui s\ fie mult mai flexibil\ [i s\ mearg\ pe
mai multe planuri, s\ aib\ mult mai multe [ine. Sînt oameni care nu reu[esc niciodat\
s\ dea programelor lor un circuit foarte clar. Cînd ai dou\ s\li la dispozi]ie, nici
nu-i greu s\-i dai uneia o identitate recognoscibil\. Teatrele de la noi încep îns\
un program [i n-au încredere nici în \la. E u[or s\ mizezi pe Tocilescu, M\nu]iu,
Toma Gábor, dar acestea sînt deja nume importante care vor aduce întotdeauna
oameni la spectacol. E mult mai riscant s\ mizezi pe patru absolven]i de la
Casandra dar, pe de alt\ parte, lor ce [ans\ le dai?

A..C..: {{i ttu, ddac\ aai pputea sschimba cceva, cce aai sschimba ssau dde uunde aai îîncepe?

M.M.: Eu am lucrat [i lucrez în continuare la un proiect care îmi place
foarte mult, la Odeon, care se nume[te Teatrul [[i ssocietatea. E un
proiect la care se trimit mini-scenarii pe o anumit\ tem\, noi le citim,
le select\m pe cele mai bune, se face un spectacol-lectur\, dup\

P
remiat\ de UNITER la categoria „Piesa
anului” pentru Complexul RRomânia,
Mihaela Michailov, colaboratoare [i
prieten\ a revistei noastre, ne-a dat

o bun\ ocazie s\ punem în pagin\ o sintez\ a
discu]iilor foarte inspiring pe care le tot avem
cu ea despre teatrul românesc [i str\in, despre
statutul de tîn\r – dramaturg, critic, premiant
– [i mai ales despre atitudinea din spatele
acestora. De la gîndire scenic\ la limbaj [i de
la critic\ dramatic\ la proiecte [i strategii,
Mihaela are ceva bine articulat de spus despre
fiecare, iar noi avem mereu cîte ceva de întrebat.
Cînd dup\-amiaza în care ne începuser\m
vizita în blocul din Calea Mo[ilor devenea
sear\, am reu[it s\ punem punct discu]iei –
doar pentru c\ Mihaela se ducea, ca întotdeauna,
la un spectacol. (A.C.)
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A..C..: DDar aasta sse lleag\ [[i dde ffelul îîn ccare ggînde[ti ppiesa?

M.M.: Eu gîndesc foarte mult în imagini. Cînd m-am apucat de scris Mi-ee
fric\, aveam în minte imaginea b\trînei pe bloc, imaginea b\trînei cu un
c\]el mort, aveam imaginea unui cuplu foarte alienat, fracturat, apoi imaginea
unei prezen]e de copil care, f\r\ s\ se nasc\, e mereu în scen\. {i asta pentru
c\ eu gîndesc, cum am mai zis, în primul rînd vizual, dup\ care m\ gîndesc
s\ umplu imaginea cu text.

A..C..: ÎÎn cce mm\sur\ ttexxtul ddramatic ee [[i lliteratur\? SSe ppoate cciti ssau sscopul llui ee
s\ ffie, îîn pprimul rrînd, jjucat?

M.M.: Un text de teatru î[i g\se[te cel mai bine formula de reprezentare în momentul
în care ajunge pe scen\. Sigur c\ sînt oameni care citesc texte dramatice. Îns\ un
text de teatru exist\ cu adev\rat atunci cînd e montat, în acel moment î]i dai
seama de impactul s\u real. El este diferit de proz\, nu-l scrii ca s\-l ai într-un
folder, [i nici ca s\-l publici, îl scrii în ideea c\ va fi jucat. Este vorba [i de context ca
s\ fie jucat, este vorba [i de [ans\, [i de cel în mîna c\ruia pic\ acest text.

A..C.: Dramaturgul ee [[i sscriitor?

M.M.: Da, cred c\ da. E un scriitor care trebuie s\-[i vad\ scriitura, s\ [tie s\ o plaseze în
spa]iul concret al scenei. ID-ul de scriitor cred c\ e vulnerabil. Copyrighter-ul e scriitor?

A..C..: MMda......

M.M.: Atunci [i dramaturgul e scriitor. Nu-mi plac încadr\rile. Nu cred c\ dac\ te apuci s\
faci cronic\ de teatru, trebuie s\ faci numai asta. Delimit\rile astea foarte stricte chiar m\
enerveaz\. Cred c\ un om care scrie critic\ de teatru, de film etc., e în primul rînd un autor. 

I..M..: Te-aam vv\zut îîntr-oo zzi lla CC\rture[ti ccump\rînd nni[te cc\r]i dde aarhitectur\.. ÎÎn]eleg cc\ ddelimit\rile
func]ioneaz\ lla ttine [[i îîn ssens mmult mmai llarg, ppe ggenuri [[i ppreocup\ri?

M.M.: Da, cump\ram ni[te c\r]i despre spa]iul urban [i te-ai cam uitat la mine ciudat. Ce-ai
m\i acolo? Ia uite, ia uite... Cred c\ te a[teptai s\ scot c\r]i de teorie a teatrului, dar din p\cate
nu era nici Ibsen, nici Cehov, era un volum al lui Ciprian Mihali despre spa]iu. Asta pentru c\ o
s\ scriu un studiu despre teatralitatea urban\ [i despre spectacolele care au în centrul lor
ora[ul [i toat\ lumea asta citadin\ în diverse ipostaze. Va fi o carte preponderent teoretic\.
Sînt, în momentul de fa]\, extrem de multe texte de teatru foarte bune care mizeaz\ pe dinamica
asta urban\, pe marginalizarea urban\. E un text care se [i joac\ acum, la Teatrul Act, al lui Evgheni
Griscovet, Ora[ul. Piesa e despre rela]ia unui tip cu un ora[ în care nu se mai reg\se[te. Pe mine
m\ intereseaz\ aceast\ zon\ a urbanit\]ii.

ÎÎnn mmoommeennttuull ddee ffaa]]\\,, tteeaattrruull ddiinn RRoommâânniiaa pplliiccttiissee[[ttee

A..C..: TTu ccum tte ]]ii lla ccurent ccu cce sse îîntîmpl\ îîn tteatrul ddin sstr\in\tate? SSe ttraduce ssuficient?

M.M.: Nu, nu se traduce suficient, dar, c\utînd, g\se[ti ce te intereseaz\. Mai sînt [i festivalurile la
care po]i s\ mai auzi de ni[te oameni. Eu [tiam de Garcia, am v\zut un spectacol de-al lui acum
trei ani, am fost la un festival la care a fost invitat Afrim cu Trei ssurori, [i am v\zut Povestea llui RRonald,
clovnul ddin MMcDonald’s f\cut de Garcia. E un spectacol care ar merita adus în România. Dincolo
de faptul c\ textul este foarte puternic - e un text antiglobalist, anticonsumist -  ar fi bine s\ se
vad\ cam ce pot face doar trei actori care se implic\ pîn\ la demen]\ în spectacol, cum e
conceput jocul lor corporal total asumat. 
E vorba de oameni - Garcia - care reu[esc s\-[i fac\ o companie, care scriu pentru compania aia.
Î]i formezi un grup cu care [tii c\ lucrezi [i pe care te po]i baza. Acest lucru l-a reu[it Gianina, [i-a
format un num\r de actori ca s\ gîndeasc\ ceea ce scrie în func]ie de [i pentru acei actori. Spectacolul
lui Garcia – eu l-am v\zut la Nitra - se juca într-o sal\ de sport, to]i st\team pe ni[te gradene, în
mijloc actorii î[i v\rsau peste ei sticle de cola, dup\ care suc de ro[ii, dup\ care î[i turnau în cap
ketchup [i multe altele. Nu era nimic neasumat [i nemotivat. Era un text anticonsumist [i toat\
lumea asta care a crescut cu Coca-Cola devenea reprezentabil\. La noi nu exist\ spa]ii în care s\
po]i reprezenta a[a ceva. dramAcum, de exemplu, caut\ de mult\ vreme un spa]iu în care s\ fac\
un anumit tip de teatru, cu text contemporan, cu teatru implicat social. Ai putea s\ m\ întrebi:
da’ nu pot s\-[i fac\ spectacolele la Bulandra sau în alt teatru? De ce e nevoie de un alt spa]iu?
P\i nu pot s\-[i fac\ spectacolele la Bulandra, pentru c\, pe lîng\ spectacolul \la, faci [i un
workshop care implic\ o anumit\ comunitate, te duci [i într-un centru de plasament [i-]i
gînde[ti zona de lucru în func]ie de el. Nu e vorba de a face doar un spectacol, ci de a crea în
jurul unui spectacol un tip de complex socio-cultural pe care nu vei putea s\-l implementezi
la Bulandra. Acolo ar fi în vizit\ [i nu [i-ar g\si nici rostul, nici rolul.

A..C..: UUnul ddin pproiectele ttale ss-aar llega, ddeci, [[i dde aacest llucru?

M.M.: Da, sigur, de acest tip de proiect s-ar putea lega mul]i oameni care fac teatru în
momentul \sta. Foarte pu]ini - [i m\ refer la cei care ar putea s\-]i dea un spa]iu - [tiu ce
se întîmpl\, efectiv, în formatele de genul \sta. {i pentru c\ dimensiunea proiectului
t\u nu e con[tientizat\, s-ar putea s\ nu-i g\se[ti un loc. Oricum, eu sper c\ se va ie[i
din ce în ce mai mult din teatrele institu]ionalizate [i acoperirea urban\ va fi mai puternic\.
Despre asta e vorba, s\ se ias\ pu]in de pe scen\ [i s\ se g\seasc\ alte centre de
interven]ie. Biliana Sbrljanovic, autoarea Trilogiei belgr\dene, afirma într-un interviu
c\ nu merge la teatru pentru c\ o plictise[te, pentru c\ o enerveaz\. Spunea c\ i se
întîmpl\ rar s\ vad\ dou\ spectacole care s\ îi spun\ cu adev\rat ceva, [i gînde[te-te
c\ ea e totu[i om de teatru. Dar exact lucrul \sta mi-l spun [i prietenii mei. Iar asta
e o alt\ problem\. În momentul de fa]\, teatrul din România plictise[te.

I..M..: Pîn\ aacum aam vvorbit dde ccentre, dde sscene, ddar ccum aarat\ oo zzi ddin......

M.M.: ... din via]a lui Ivan Denisovici... Cînd aud „o zi din via]a...” îmi aduc aminte
mereu de un spectacol uluitor, O zzi ddin vvia]a llui IIvan DDenisovici, regizat de
Andriy Zholdak, [i pe care l-am v\zut la Sibiu, într-un spa]iu dezafectat. La
început treceam printr-un culoar numai cu cîini care l\trau de ]i se oprea
respira]ia. Prima parte era extrem de violent\, cumplit de violent\! Trei
sferturi din cei prezen]i au plecat, dar a doua parte a fost de o poeticitate
r\v\[itoare.

A..C..: ÎÎnainte dde aa nne ppovesti zziua ddin vvia]a llui IIvan DDenisovici, tte-aam rruga
s\ nne sspui ccum aa eevoluat îîn tteatru aacest ggen dde rreprezent\ri aale vviolen]ei?
În lliteratur\ llucrurile sstagneaz\ ooarecum.. AAtunci ccînd aapare oo ccarte
mai eexxplicit\, mmult\ llume sse rrevolt\......

M.M.: Aici e problema actului fizic [i a faptului c\ teatrul, dansul,
instala]iile sînt structuri performative care, prin natura lor, reu[esc,
rar, e adev\rat, s\ aib\ for]\ organic\. E vorba de oameni vii
care reac]ioneaz\ frontal [i care-[i corporalizeaz\ o întreag\
lume. Prin simpla lui atitudine, un corp, în fa]a ta, te provoac\
s\-i dai un r\spuns. Teatrul are o [ans\ extraordinar\ - s\

foloseasc\ aceast\ corporalitate într-o multitudine de contexte. {i, de[i are aceast\ [ans\ nemaipomenit\
- contactul direct [i implicarea spectatorului -, de multe ori tocmai aici pic\ textul, se dilueaz\ exact

ceea ce ar trebui s\ fie foarte consistent.

A..C..: DDar, ddin aacest ppunct dde vvedere, ddespre lliteratura ccontemporan\ rromââneasc\ cce pp\rere aai?

M.M.: Pe mine nu m\ intereseaz\ doar o poveste. Îmi plac pove[tile, dar vreau s\ mergi pu]in
mai departe cu mine [i cu ele. Mi-a pl\cut foarte mult cartea lui Vasile Ernu, N\scut îîn UURSS.
Cartea lui e o poveste, dar e o poveste cu atîtea tentacule [i cu atîtea mecanisme sociale,
încît te intereseaz\ [i te implic\. La fel [i Explor\rile îîn ccomunism ale celor patru autori. Sînt
ni[te pove[ti subiective, extrem de personale, dar ni[te pove[ti puse într-un context. 

A..C..: EE iimportant cca uun oom dde tteatru ss\ cciteasc\ lliteratur\?

M.M.: E important pentru un om de teatru s\ citeasc\ orice. E important s\ se uite [i la
clipurile publicitare. Pe mine m\ inspir\ foarte mult reclamele, mai ales cele cu mult\
corporalitate în ele. Mi se pare c\ sînt o surs\ de teatralitate extraordinar\ pentru c\
ascund ni[te metamorfoze legate de corp nemaipomenite. Dar acest poten]ial se mai
g\se[te, mai distractiv, [i în c\r]ile de  self-help. „Cum s\ ajungi fericit în 20 de zile”. E
un re]etar acolo în care se porne[te de la ni[te lucruri extrem de simple [i se ajunge
la ni[te scenarii de existen]\ care zici c\ sînt la îndemîna oricui [i c\, dup\ ce le-ai citit,
vei fi un om cu adev\rat fericit. 

Înc\ ppersist\ iidolatria îîn cce pprive[te ttextul cclasic

I..M..: Asta cca ss\ aajungem [[i lla oo zzi ddin vvia]a llui IIvan......

A..C..: ......în ccare mmai ttot ttimpul ee[ti lla uun sspectacol......

M.M.: ...da, cam da, trebuie s\ v\d [i eu ce critic ...

A..C..: {{i cce aaltceva mmai ffaci?

M.M.: În restul zilei mai scriu, m\ întîlnesc cu prietenii, fac o mul]ime de lucruri...
Pe mine m\ cam enerveaz\ s\ stau degeaba. Nu prea-mi plac nici vacan]ele,
nu c\ sînt eu a[a, addicted, dar m\ relaxeaz\ mult mai mult s\ citesc sau s\
scriu. În mod cert, nu fac nimic neobi[nuit!

A.C.: Dar ccum aa îînceput ppovestea tta ccu tteatrul?

M.M.: Mi-am dorit s\ fac teatru din liceu, am vrut s\ dau la teatrologie,
dup\ care m-am decis s\ fac Litere pentru c\ m-am gîndit c\ voi avea o
persectiv\ mai deschis\ asupra lucrurilor [i, dac\ la un moment dat o s\
m\ plictisesc de teatru, voi putea face [i altceva. Dup\ aia lucrurile au decurs
firesc. 

I..M..: NNu tte-aai ggîndit ss\ sscrii sscenarii dde ffilme?

M.M.: Cred c\ mi-ar pl\cea. Dar [i aici e foarte important cu cine lucrezi la
început. Spre deosebire de proz\, teatrul [i filmul sînt ni[te domenii în
care po]i fi ajutat de alte bra]e, dar po]i fi [i ]inut în loc de ele. Eu,
personal, nu mi-a[ regiza niciodat\ propriile texte. Cred c\ e bine s\
treac\ peste texte un al doilea, un al treilea sau un al patrulea ochi. Sînt
oameni care pot veni cu perspective noi, î]i pot inspira ceva la ce nu te-ai
gîndit în momentul scrierii. Purc\rete zicea c\ într-un spectacol care-]i
iese bine, în care se creeaz\ o energie [i o atmosfer\ tare, de la un punct
încolo nici nu mai conteaz\ ale cui au fost ideile.

A..C..: NNu ee vvorba nnici mm\car dde oorgoliu dde aautor?

M.M.: Nu, nu e vorba de a[a ceva. Sigur c\ spectacolul porne[te de la textul
t\u, dar textul are drumul lui scenic. A[a e în teatru, a[a func]ioneaz\ aceast\
art\.

A..C..: AAtunci ccare ee mm\sura ssuccesului? RReac]ia ppublicului, aa ccriticilor?

M.M.: {i asta, dar mai important e ca fiecare s\ [tie cît de onest a fost cu el însu[i.
Avem nevoie de reac]ii în teatru. Sînt foarte pu]ine spectacolele care

provoac\ regîndiri în func]ie de o reprezenta]ie. Teatrul înc\ este o zon\ a
tabuurilor. Nu prea e bine s\ dai de p\mînt cu textul clasic, se zice. La Afrim, în

Trei ssurori, erau multe piste de repozi]ionare a textului care nu-i alterau cu nimic
structura. De exemplu, Nata[a din Trei ssurori, care este prototipul mitocancei, la

Afrim face pipi în samovar. Un gest care a oripilat pe toat\ lumea. Cum s\ vin\
cineva s\ fac\ pipi în samovar? Pe scen\! Pipi!! Samovar!!! Cehov, Dumnezeule!!

Prin urmare, s-a ajuns la concluzia c\ „Pipi, samovar, Cehov” nu este de privit. Dar
era foarte de privit, pentru c\, în contextul regîndirii piesei, era gestul care ar\ta

exact totala sfidare a rafinamentului. Ce poate ]\ranca absolut\ s\ fac\? În Trei ssurori
f\cut de Dabija, Nata[a vine în casa aceea cu mobil\ veche [i cînd intr\, întinde un

plastic! Cum poate s\ reac]ioneze mitocanca într-o lume în care nu-[i mai g\se[te
nici ea lumea? La noi înc\ persist\ problema asta a idolatriei fa]\ de textul clasic. Iar la

polul opus, e limbajul considerat prea dur. Dar, încet-încet, aceste probleme se vor dilua...

A[ vvedea tteatrul iintrodus îîn [[coli, cca mmaterie dde sstudiu

A..C..: CCrezi îîn ffunc]ia tteatrului dde aa eeduca ssau dde  entertainement?

M.M.: Exist\ o întreag\ tradi]ie în direc]ia asta, educativ\. Augusto Boal e unul dintre regizorii
care au revolu]ionat sistemul social, a reu[it s\ schimbe legi pentru c\ a ridicat foarte multe

probleme sociale [i a scos la iveal\ multe disfunc]ii. Cred c\ zona asta de implicare trebuie
activat\ programatic, f\cut\ de oameni care se pricep. Eu a[ vedea teatrul introdus în [coli, ca

materie de studiu. Teatrul nu e numai spectacol, el pune în circula]ie [i un sistem de gîndire, de
comunicare, de strategie de a-]i finaliza un mesaj, de a te dezinhiba. E o form\ de a renegocia

raporturile cu tot ce ]i se întîmpl\ [i cu tot ce te face pe tine viu. Mai e vorba [i de sistemul educa]ional,
[i mai e [i o problem\ de receptare. Uite, cînd a f\cut Apostol spectacolul cu copiii str\zii, un spectacol

extrem de important, a lucrat cu ni[te copii pe care i-a luat din canale, a lucrat cu ei, i-a adus într-un
spa]iu...

A..C..: EE iimportant ppentru sspectacol, ppentru AApostol ssau ppentru ccopii?

M.M.: Important pentru Apostol, important pentru copii, important pentru mentalitatea româneasc\. El
a pus în rela]ie ni[te concepte de teatralitate contemporan\, a fost o form\ de a integra un calup social

într-o formul\ teatral\. Acum se scriu foarte multe c\r]i, în Occident, despre teatralitate [i  link-urile ei.
Ce înseamn\ teatralitatea? Goffman a pus bazele cotidianului ca spectacol. Via]a cotidian\ ca spectacol este

unul din principiile de baz\ ale teatralit\]ii actuale. {i nu e ceva nou.

A..C..: DDar aasta nnu sse lleag\ dde oo ggîndire ppolitic\ dde sstînga?

M.M.: Asta e pîn\ la urm\ zona de investiga]ie în care m\ mi[c. {i cred c\ e mult mai mult decît atît.
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Pîn\ la urm\, a da un imbold de con[tientizare nu mai ]ine nici de stînga, nici de dreapta, ]ine de un tip de asumare pe care o ai sau nu o ai. E
vorba de implica]iile teatrului dintotdeauna, de a schimba ceva. Peter Sellars spunea c\ pe el nu îl mai intereseaz\ textul de teatru pentru c\ nu
îl provoac\ deloc. „Dac\ citesc un text pe care [tiu din prima cum îl fac, nici nu m\ apuc de el.” To]i cei care au schimbat ceva în teatru au fost
cercet\tori, antropologi, Artaud, Grotovski, Brook, Boal, Donnellan... C\ s-au dus pe insulele Bali, c\ au lucrat cu africanii, c\ au ref\cut o întreag\
mitologie, to]i au repus în discu]ie problema teatralit\]ii. {i eficien]a spectacolului.

A..C..: AAtunci ss-oo llu\m iinvers, cc\ vvorbim ddespre tteatru [[i ssocietate.. CCare ee llocul tteatrului îîn ssocietatea nnoastr\? EExxist\ [[i tteatru-ttelenovel\?

M.M.: E o întrebare dificil\. Ideea ar fi s\ reu[easc\ s\ activeze ceva [i s\ spun\ ceva despre ce tr\im, s\ nu fie numai de  entertainement. E minunat s\
faci [i asta. Exist\ enorm de multe spectacole-telenovel\, dar ele ajung s\ fie a[a. Din p\cate pic\ în telenovel\. În momentul de fa]\, teatrului din România
îi lipse[te autenticitatea.

A..C..: CCe îîn]elegi cconcret pprin aautenticitate?

M.M.: În primul rînd, for]a de a nu min]i [i de a avea o miz\ tare. 

I..M..: Exxist\ oo ttradi]ie rrecent\, ppremerg\toare tteatrului ccontemporan, lla ccare ss\ sse rraporteze tteatrul dde aast\zi?

M.M.: În acest moment e exact tradi]ia poeziei care a coborît în strad\. Se merge pe un tip de radicalism [i pe a spune lucrurilor pe nume. S-a renun]at la
toate [opîrlele din teatrul dinainte de ’89 pentru c\ aceea era forma cea mai clar\ de schizoidie. Oamenii de pe scen\ foloseau tot felul de tertipuri ca s\
spun\ ceva, cei din sal\ [tiau c\ în spatele fiec\rui cuvin]el era o re]ea de sensuri. {i se instaura o stare de schizoidie colectiv\ care a ac]ionat clar în
direc]ia unei alien\ri la nivelul limbajului [i de comportament. De aceea trecerea brusc\ spre formele de limbaj necosmetizat e perceput\ distorsionat.
„Eu nu vreau s\ aud asta pe scen\”, \sta e discursul general. Dar nu limbajul e marea problem\, marea problem\ e ce faci cu acest limbaj. {i pe mine m\
enerveaz\ spectacolul unde se vorbe[te „urît” doar a[a, ca s\ fim  cool. Cum ar fi ca personajele dintr-o pies\ despre oameni care se drogheaz\ s\ vorbeasc\
în neologisme? 

I..M..: E oo ddirec]ie rrealist\, ppîn\ lla uurm\......

M.M.: Direc]ii pot fi foarte multe... În teatrul contemporan german, de exemplu, se merge mai mult pe direc]ia subiectelor fierbin]i, a subiectelor de impact
socio-politic. Teatrul francez contemporan p\streaz\ înc\ un anumit lirism, o anumit\ înclina]ie spre metafor\, spre poezie. 

Nimeni nnu bbate ppe nnimeni, aasta ee ffrumos `̀n tteatru

A..C..: TTu aai aavut ddificult\]i îîn aa cconstrui llimbajul?

M.M.: Cînd scriam Mi-ee ffric\ exista riscul s\ fac feti]a s\ vorbeasc\ nefiresc [i atunci i-am împrumutat limbajul din sfera mediatic\, publicitar\. În
publicitate, se plimb\ tot felul de copii cu „atitudine”, care [tiu ce vor sau care, dimpotriv\, sînt nevoi]i s\ fac\ mai mult decît ar vrea. Apoi, femeile
b\trîne din text au o anumit\ habotnicie în rela]ia cu obiectele, cu lumea lor, cu singur\tatea crispant\, cu tot ceea ce ]in sub control. Am v\zut
zilele astea la magazinul de al\turi - Pet Shop - o b\trînic\ împ\r]indu-[i, cu voce tare, banii pentru ea [i banii pentru mîncarea pisicii ei. În final,
ei îi r\mîneau bani nici de-o pîine [i restul mergea tot la pisic\. De curiozitate, am scos [i i-am dat ni[te bani. {i ea mi-a zis: „Auzi, da’ n-ai mai
mul]i s\-mi dai? Ca s\-i pot lua [i pentru celelalte zile...”. Demen]ial, nu?!

A..C..: DDeci ee[ti nnumai oochi [[i uurechi ccînd mmergi ppe sstrad\......

M.M.: Da, pentru c\ observi ni[te chestii la care nici nu te-ai gîndit. Ieri am auzit un tip vorbind la telefon [i-i spunea celui cu care vorbea s\
„canceleze afacerea aia c\ e o ]ap\”... 
{i în Complexul RRomânia am lucrat mult la limbaj. A trebuit s\ negociez limbajul. Mi s-a p\rut important\ zona aia de cîntecele
patriotice, zona parodic\, pentru c\ astea ]in, pîn\ la urm\, de un anumit mental. În Mi-ee ffric\ f\cusem o feti]\ îngrozitor de de[teapt\,
atît de de[teapt\ încît m-am enervat [i i-am t\iat toate replicile ca s\ le refac...

A..C..: DDar ccînd rrecontexxtualizezi, ccîntecelele aacestea ddevin mmult mmai iidioate ddecît eerau lla vvremea llor......

M.M.: Eu am vrut s\ fie cît mai idioate. Asta mi s-a p\rut relevant, acele cîntecele oricum erau idioate, eu am vrut s\ le duc spre
idio]enia absolut\. Te ajut\ mult [i gîndirea teatral\ de care v-am spus. Ea e un fel de barometru pentru dramaturg, te face s\
în]elegi cam unde trebuie s\ te opre[ti. Cînd am lucrat cu Apostol, ne-am întîlnit de foarte multe ori, am discutat pe mai multe
faze de text. Po]i s\ vrei s\ colaborezi cu un regizor [i s\ tai din text sau po]i s\ nu vrei. Dar pîn\ [i Shakespeare, se [tie, î[i
modifica textele la cererea trupei. Nici o leg\tur\, bineîn]eles... Oh, God! Tu, ca dramaturg, trebuie s\ fii mai pu]in opac. La
fel [i cu textul clasic. 

I..M..: Deci rregizorul aare uultimul ccuvînt?

M.M.: Nu neap\rat. Regizorul are [i el nevoie de dramaturg. Ultimul cuvînt e al lui pentru c\ e cel care încheie textul la
to]i nasturii în final, îns\ nimeni nu bate pe nimeni, [i asta e frumos în teatru.

A..C..: {{i îîn aaceast\ eecua]ie, ppublicul cce ccuvînt aare?

M.M.: Publicul are cuvîntul extrem de important, cel al reac]iei.

I..M..: DDac\ aaplaud\ ssau ddac\ aarunc\ ccu rro[ii......

M.M.: M\ rog, la noi oricum se aplaud\ bezmetic. În România, la toate spectacolele, lumea parc\ e drogat\ la
sfîr[it, se ridic\ [i aplaud\. Eu cu ochii mei am v\zut oameni dormind în timpul spectacolelor, oameni care, la
sfîr[it, aplaudau de parc\ le-ai fi dat dou\ palme cu dou\ secunde înainte. Era evident c\ s-au plictisit, c\ [i
eu m-am plictisit, doar de asta m-am uitat la ei, c\ altfel m\ uitam la spectacol.

A..C..: SS\ nne rreferim lla Mi-e fric\.. AAi zzis cc\ aaveai cceva dde sspus ddespre ffrica aasta ddominant\ ddin ssocietatea dde
ast\zi.. CCare aar ffi pputut ffi rriscul îîn aaceast\ ppies\.. CCe aai ffi pputut rrisca?

M.M.: S\ nu fie frica mea. S\-mi vin\ aceast\ idee din exterior, s-o implantez în mine, s\ nu m\ doar\ pe
mine. Ca s\ spui ceva bine, trebuie s\ te doar\ mai întîi pe tine, indiferent de ce spui.

A..C..: DDar GGianina CC\rbunariu nnu ss-aa pprostituat cca ss\ sscrie mady-baby...

M.M.: S\ te doar\, adic\ s\ te intereseze pe tine foarte mult. Gianina C\rbunariu, pentru piesa asta, a
f\cut research sus]inut. A mers într-un centru, a discutat cu femei care au fost afectate de asta. Nu
înseamn\ c\ trebuie s\ fi tr\it pe pielea ta, înseamn\ s\ te preocupe.

A..C..: AAdic\ ttrebuie ss\ ffaci oo ccercetare aaproape aantropologic\......

M.M.: Da, [i eu pentru piesa asta cu copiii l\sa]i singuri acas\, la care lucrez acum, am citit.
Palahniuk - citesc acum Bîntui]ii, care mi se pare o carte senza]ional\ ca arhivare de informa]ii -
face la fel, se duce la alcoolicii anonimi, dac\ vrea s\ scrie despre ceva, se informeaz\ la greu înainte.
Altfel exist\ riscul s\ vii cu ceva foarte artificial. În piesa mea despre copii, unul din personaje nu
mai vrea s\ mearg\ la [coal\, st\ tot timpul la calculator. Am pus-o pe maic\-mea, care e profesoar\,
s\-i roage pe copii s\ scrie de ce se plictisesc ei la [coal\. Unul a scris: „Pe mine, personal, aicea la
[coal\ m\ plictise[te absolut tot, [i-n primul [i-n primul rînd m\ plictisesc pauzele”. Altul vrea s\
nu li se mai dea caiete, s\ li se dea  laptop [i la  laptop s\ fie o comand\ prin care s\-[i pun\ ei
notele a[a cum au chef. 
Totdeauna ai nevoie de documentare, chiar [i cînd scrii despre tine.

Ana CChiri]oiu
Igor MMocanu

Foto: Elena DDr\ghici
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o cutie goal`?

M \ gîndeam s\ încep cronica asta cu un lung paragraf-
lamenta]ie despre vai-vai, soarta bietei poezii în
zilele noastre, despre pervertirea gusturilor artistice
pure, despre amestecul indistinct de forme [i tipare

literare, în fine, despre dac\ mai are cineva habar ce e poezia [i de ce
nu ne-am descotorosit înc\ de ea. M\-n]elege]i, lucruri grave [i adînci,
lucruri despre care se vorbe[te pe ton academic [i crispat,
mu[cînd din cuvinte [i luînd pozi]ie de orator afectat. Dar nu, nu a[a
trebuie scris, ar rîde Bogdan Ghiu de mine fiindc\, desigur, „scrii
ca s\ ar\]i încotro duce scrisul” (p. 44). {i scrisul lui, de[i aparent
aduce a teorie literar\ aplicat\, nu merge în niciun caz spre zone
a[a de adînci, de închistate, de moarte. Nu. Poemul ddin ccarton e
doar o joac\ de-a uite mesajul-nu e mesajul, de-a v-a]i ascunselea
cu poezia. O joac\ [i atît.
În vremea s\rb\torilor de iarn\, prin pie]e, prin locuri unde se adun\
lume mult\, unde se cînt\ gratis [i se cump\r\ pe bani mul]i, sînt
orna]i brazi, cu globule]e, lumini, poate [i beteal\ [i multe cadouri.
V-a]i uitat cu aten]ie vreodat\ la cadourile acelea? Vi le-a]i dorit?
Eu m-am [i uitat, mi-am [i dorit, mai mult, odat\ am [i fugit cu
unul din ele în bra]e, pîn\ acas\, uitînd c\ de fapt duceam în mîn\
un gol nemaipomenit de frumos [i sclipitor. Cadourile acelea care
nu sînt altceva decît ni[te cutii cu muchii rezistente, învelite în culori
[i funde, care arat\ frumos [i (nu) con]in nimic. La un prim nivel de
lectur\ exact a[a se vrea a fi (capcan\: s\ spunem c\ a[a [i este) cel
mai recent volum de poezie al lui Bogdan Ghiu. „Na m\ bordei!/
Na ad\post!/ Na, cutie de carton/ în mijlocul lumii,/ s\ te retragi!”
(p. 13), sau „Cutie de carton cu om./ Om la carton – poezie” (p. 14).
Astfel de poeme scurte, de impact, extrem de premeditate, vor s\
configureze de la bun început o gril\ de lectur\ simpl\, îns\ extrem
de în[el\toare. Bref: poezia e mesaj autocon[tient,
metascriere, orice e scris doar în acest
scop, de a vehicula informa]ia gestului gratuit,
de a spune cît mai multor persoane c\ nu e
nimic de spus. De a trimite mesaje reflexive

în gol [i de a spune la nesfîr[it, modificînd doar
forma, acelea[i lucruri. Asta e calea u[oar\,

mesajul pe care Bogdan Ghiu vrea cu tot dinadinsul
s\-l scoat\ în fa]\ pentru ca, în spatele acestei

m\[ti, s\ poat\ lucra în voie [i s\ ascund\ o poezie
de o cu totul alt\ natur\.

Dovada cea mai simpl\ pentru a demonstra c\
poemele au în ele [i altceva decît carton este s\

deschidem cartea la întîmplare, s\ uit\m de form\
[i de artificiu [i s\ citim: „Din cuvintele care au/

incendiat lumea/ le-am p\strat numai/ pe cele arse”
(p. 18), „Acolo, sus, sufletu-i dus:/ dac\ urc\ se pierde./

Dar de acolo, de sus,/ sufletu-mi scrie,/ îns\ o face a[a,
în general,/ la gr\mad\, amestecat cum/ sînt, acum,

între cei/ ce a[teapt\” (p. 88), „În gur\ doare/ iar în
nas e prea mare./ Pe unde s\ mai respiri/ [i cum s\ cuvin]i

cînd înghi]i?/ Vino în fir! vino în und\!/ Hai în gîndire!/
vino la nunt\!” (p. 71). Astfel de poeme nu mai au nicio

leg\tur\ cu tehnica punerii în abis (a se vedea aspectul
paginilor [i chiar calitatea hîrtiei – [i ele sînt poezie în egal\

m\sur\), cu obsesia artelor poetice, cu nesfîr[ita ardoare de a vorbi despre cuvinte,
limbaj, mesaje [i coduri. Versurile ascund un soi de ironie amar\, numai bun\ de ascultat

pe un ritm de blues în genul lui Gary Moore de pild\. Temele obsedante sînt vremelnicia
(paradox: persist\ lucrul distrus [i alterat, se pierde elementul coroziv!), obsesia de a nu

sta în rînd cu al]ii, de a fi altfel [i de a c\uta diferen]ele mici, simulacrul, multiplicarea la
nesfîr[it. 

Spre finalul volumului, Bogdan Ghiu se reîntoarce c\tre crezurile teoretice pe care le sus]ine
sîrguincios, [i, creînd un fel de bucl\, închide cutia, cutia de carton a... c\r]ii. Acela[i text

care începe a[a: „Elev {tef\nescu (col] cu Avrig), ia ia [i analizeaz\ nimicul (cu pîntecele t\u
budist ar trebui s\-l cuno[ti, s\-l adori!). Ia vezi, este aici ceva poezie, sau sîntem în plin\,

insuportabil\, fraud\?” [i continu\ parc\ într-o spunere recursiv\, la infinit, este transcris grafic
în fel de fel de moduri (pe dou\ coloane, pe trei, vorba lui Arghezi, în cîte cî]i vrei). Teza e c\,

scris de fiecare dat\ altfel, poemul, devenit între timp obiect, î[i schimb\ natura. Este altceva. Se
prea poate s\ fie a[a, dar conteaz\?! Bogdan Ghiu încearc\ s\ creeze o poezie în genul lucr\rilor

grafice ale lui Andy Warhol, în care realitatea este reprezentat\ la nesfîr[it, cu foarte mici modific\ri
de la un cadru la altul, pîn\ se pierde originalul [i copia î[i cî[tig\ prestigiul.

Una peste alta (Poemul ddin ccarton) UUrme dde ddistrugere ppe MMarte nu-i o carte rea. Miroase a
experiment, aminte[te de F ffor FFake (Orson Welles, desigur), mizeaz\ uneori prea mult pe experimentul

grafic, pe colaj [i bricolaj. Dar toate i se pot ierta atîta vreme cît sînt asumate de la bun început [i sînt urmate
cu consecven]\. {i dac\ la asta ad\ug\m c\, în interiorul acestei aparente cutii goale, r\sar insule de lirism

inteligent, de poante ascunse subtil [i de aforisme scurte dar de efect, ce r\mîne este un volum mai mult
decît onorabil.

RR\\zzvvaann MMiihhaaii NN\\ssttaassee, 22 de ani, student în anul IV 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. Mai colaboreaz\ cu analiz\ a traducerilor la revista CCoonnttrraaffoorrtt.

From:  …@yahoo.com
Sent:  21/ 04/ 2007 14.32
…respir [i iese din mine aer mirosind a p\turi mucede, a dulap uitat, a molii moarte, a lume senil\, a
fier putred [i a via]\ stricat\… a abandon… eu nu mai sînt aici, nu mai sînt undeva…
Dup\ alte cîteva rînduri la fel de expresive, m-a lovit, omul vorbea serios, ceva congelat [i organic ie[ea
din text, ca [i cum cuvintele lui ar fi fost un fel de fiin]e tîrîtoare care se strecurau dureros în mintea mea
neajutorat\. 
…nu v\ face]i griji, dac\ v-a]i descurcat pîn\ aici, o s\ o face]i [i mai depar...
Mesajul se termina nelini[titor de brusc, de parc\ n-ar fi fost suficient\ senza]ia anterioar\ care nu m\
p\r\sea, umed\ [i rece. Cum adic\ ne-am descurcat…?
Ce po]i s\ faci, cînd nu po]i s\ faci nimic? E[ti prins în trafic [i ui]i unde te gr\be[ti, ui]i multe chestii care
par esen]iale pentru programul t\u în ziua respectiv\, acum nu mai conteaz\. N-ai vrea s\ ajungi ca tipul
\sta din Skoda de al\turi c\ruia ochii par s\-i p\r\seasc\ ]easta n\du[it\ sau ca doamna din Seatul ro[u
de pe partea cealalt\ care pare dezarticulat\ de o criz\ de isterie inutil\. A[a c\ stau cuminte [i derulez
obsesiv din memorie cuvintele lui, a[teptînd s\ se deblocheze traficul. Cum adic\ ne-am descurcat…?
Cum adic\ nu mai sînt undeva…? Renun] s\-mi muncesc mintea cu aceste întreb\ri f\r\ adresant. Chiar
dac\ i-a[ scrie, probabil c\ nu mi-ar r\spunde; dac\ îmi scrie, o face dup\ un algoritm [i ni[te nevoi personale,
f\r\ o logic\ aparent\, a[a c\ r\mîn cu aceast\ spaim\ rece în mine. Peste masa de ma[ini încremenite
bate un soare fierbinte, oamenii încep s\ se relaxeze [i aproape c\ sîntem ca o mare [i fericit\ familie. Se
leag\ conversa]ii prin geamurile deschise, se  schimb\ informa]ii, doamnele î[i povestesc despre copii, într-
o ma[in\ de firm\ ceva mai în fa]\ are loc o scen\ conjugal\ dramatic\. Domnul o prive[te ap\sat pe doamna
care st\ f\cut\ ghem, cu o expresie de teroare pe chip, cît mai departe de el – probabil c\ dac\ ar avea
parte de un pic de intimitate, domnul nu s-ar sfii s\ fac\ ce [tie el mai bine, ar pocni-o f\r\ nici o re]inere.
Probabil c\ pe undeva pe aici se afl\ [i un agent de asigur\ri, tipul \la care ]i-a aflat telefonul de la un prieten
[i care nu înceteaz\ s\ te însp\imînte cu o asigurare de via]\ pe care înc\ ]i-o propune mai cu insisten]\
de dou\ ori pe s\pt\mîn\, oricît de obscen a ajuns s\ fie refuzul t\u. În vuietul hipnotic al str\zii, privirea
danseaz\ cu valurile de aer fierbine care se ridic\ deasupra ma[inilor, mintea mi se umple cu o alt\ veche
obsesie: de ce Patrick Bateman/ American PPsycho ar trebui s\ fie Alexander Stavroghin/ Demonii anilor
2000? Picotesc cu ochii pe uria[ele panouri publicitare, pe care le observ cum se transform\ în ni[te picturi
de Antonio Berni, înf\]i[înd situa]ia de trafic – realismul magic func]ioneaz\ perfect, din p\cate, tiparele
imaginarului par s\ s\-[i fi schimbat sensibilit\]ile [i mecanismele, ie[irea din modernitate s-a încheiat
de mult. Nu ne mi[c\m [i m\ gîndesc c\ dac\ a[ [ti care din ace[ti oameni a[teptînd transpira]i [i resemna]i
e agentul de asigur\ri, a[ ie[i din ma[in\ [i m-a[ duce s\-l strîng de gît cu mîinile goale. {i toat\ treaba
e întrerupt\ de un pu[ti care se strecoar\ printre ma[ini cu un pachet de ziare în bra]e. Îi fac semn [i, cînd
se apropie, îi remarc aerul de strigoi fraged, aproape dezbr\cat, cu o privire mîloas\, dezabuzat\, se
vede în ea punga de aurolac.
Deschid ziarul, nu recunosc titlul, nu recunosc nici unul din numele care se plimb\ de capul lor prin fa]a
ochilor, aproape aranjîndu-se singure [i formînd cuvinte în chiar clipa în care le parcurg. Cine sînt
to]i ace[ti oameni despre care se vorbe[te aici? Pe o pagin\ se relateaz\ despre cazul unui
para[utist mort în aer - {i-aa îîntîlnit mmoartea îîn ccer, titlul, cu litere de-o [chioap\, se clatin\ o
frac]iune de secund\ înainte s\ se fixeze. Para[utistul a fost lansat dintr-un avion sportiv la orele
14.32 în ziua de luni 21 aprilie, [i-a deschis para[uta, dup\ care a aterizat mort undeva într-un
cîmp de rapi]\ la marginea ora[ului, ca un manechin de cîrp\. Cercet\rile ulterioare au infirmat
b\nuiala ini]ial\, iar mult a[teptatul raport al legistului a trebuit s\ fie tradus de acesta într-un
limbaj accesibil publicului, într-o conferin]\ de pres\ transmis\ de buletinele de [tiri ale cîtorva
televiziuni: se exclude ipoteza stopului cardiac, inima decedatului era mai s\n\toas\ decît cea
a unui mistre], se vede c\ ducea o via]\ s\n\toas\, nu exist\ nici o cauz\ explicabil\ a mor]ii…
din punctul meu de vedere acest om ar trebui s\ fie viu sau, a[ spune, dac\ ceva l-a omorît,
atunci e ca [i cînd [i-ar fi întîlnit moartea în cer. Autorul articolului vorbe[te în continuare despre
locul în care acest fapt neverosimil s-a întîmplat. Peisajul este descris am\nun]it, într-un acces
pronun]at de lirism: sînt descrise tufele de liliac s\lbatic înflorite care acopereau rîpa de lîng\
calea ferat\ [i liziera de salcîmi aproape înflori]i [i cîmpul galben de rapi]\ [i asfin]itul
spectaculos peste care trece un pîlc de ciori g\l\gioase. Nu v\d leg\tura… în fine…
Pe ultima pagin\ a aceluia[i ziar e o rubric\ de fapt divers. Se relateaz\ acolo despre o
descoperire [tiin]ific\ de mare impact asupra umanit\]ii, moralitatea ei fiind
contestat\ de grup\ri religioase din toat\ lumea – înc\ o dat\ sfîr[itul lumii bate la
u[\. Un cercet\tor australian a reu[it s\ fertilizeze un b\rbat; sarcina este purtat\ în
scrot [i, pe m\sur\ ce evolueaz\, subiectului i se aplic\ un tratament special de întindere
a pielii; articolul este înso]it de o poz\ a australianului [i de o alta a subiectului acestui
experiment, un b\rbat tîn\r p\rînd s\ sufere de elefantiaz\ evoluat\; primim asigur\ri
c\ acest articol nu e o fars\. 
Ce c\cat de ziar mi-a vîndut copilul \la? M\ uit de din nou pe prima pagin\. E datat
în sistemul Iulian, 2454242.10607, titlul apare scris cu un indigo atît de violent
încît culoarea pare vie, vibreaz\: Timpuri nnoi.  Arunc ziarul pe bancheta din
spate, se pare c\ blocajul nu s-a reparat, nu înaint\m, a[a c\ iau pachetul de
Chesterfield de pe bord [i îmi aprind o ]igar\. Din radioul unei ma[ini al\turate
se aude un DJ care ne propune powerplay-ul zile: The Clash cu Death iis aa
Star. Dar în loc s\ înceap\ o melodie, aud trei bipuri scurte, dup\ care toate
zgomotele f\cute de om încep s\ se estompeze, r\mîne doar f`[îitul calm,
lini[titor al plopilor [i al castanilor de pe marginea bulevardului, al
scamelor de nori care alunec\ pe cerul incandescent. Oamenii par s\
se agite mu]i, în schimb, eu m\ simt cuprins de o pace nea[teptat\,
toat\ nelini[tea [i teama mea anterioare se topesc. În cele din urm\
înaint\m, v\d masa de ma[ini cum se mi[c\, se scurge ca o ap\
dintr-un z\gaz, dar nu se aude nici un sunet. Pornesc [i eu, dar
nu am nici cea mai vag\ idee încotro merg, de[i am senza]ia
c\ lucrul \sta conteaz\ mai pu]in

AAddrriiaann BBuuzz, 36 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, John Dos Passos [i Neil LaBute.

adrian buz

Bogdan Ghiu, ((PPooeemmuull ddiinn
ccaarrttoonn)) UUrrmmee ddee ddiissttrruuggeerree ppee
MMaarrttee, Cartea Româneasc\,
Bucure[ti, 2006, 160 p.
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Philip Roth,
PPoovveesstteeaa lluuii
OOrrii[[iicciinnee,
traducere [i
note de Fraga
Cusin, Editura
Polirom, Ia[i,
2007, 235 p. 
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Drag\ Chuck,
Cu toate c\ nu m\ cuno[ti, vreau s\ [tii c\ te iubesc.
A[a cum bine [tii, dragostea este unul dintre cele mai în\l]\toare
sentimente ale sufletului omenesc. Nimic altceva nu conteaz\.
Nici m\car literatura. Dar eu a[ putea s\ fiu bun\ cu tine [i te-a[
în]elege. Realizez c\ scriitorii sînt fiin]e mai dificile, c\ e nevoie de
ni[te sacrificii, dar m\ jur în fa]a noii literaturi c\ eu te-a[ l\sa s\
scrii în continuare chiar dac\ asta ar însemna s\ m\ bucur mai
pu]in de tine. Te-a[ asculta. Poate ]i-a[ da [i ni[te sfaturi. Noi
doi, drag\ Chuck, sem\n\m atît de mult. Realizez c\ e posibil s\
crezi în sufletele pereche, profunzimea literaturii tale o dovede[te.
Ei bine, a venit timpul s\ [tii c\ sufletul t\u pereche sînt eu. {tiu
c\ deja ]i-am trezit interesul [i c\ abia a[tep]i s\ m\ cuno[ti. Am
început deja s\ strîng bani pentru Marea C\l\torie la tine. Mai
trebuie s\ ai doar pu]in\ r\bdare. Despre familia mea vreau s\ [tii
c\ este o familie bun\, care nu o s\ î]i creeze nici un fel de probleme.
Sînt gata s\ te accepte a[a cum e[ti. Chiar dac\ li se pare c\ e[ti
pu]in cam ciudat. Dar fericirea mea e totul pentru ei, a[a cum
fericirea ta e totul pentru mine. 

Drag\ Chuck,
Sînt atît de fericit\! Pîn\ ieri aveam o via]\ searb\d\. Dedicat\
oamenilor, dar searb\d\. Lucram la po[t\. Cînd lucrezi la po[t\ e
trist pentru c\ în jurul t\u sînt femei b\trîne [i rele, dar e vesel
pentru c\ po]i s\ aju]i oamenii. N-am f\cut niciodat\ parad\ de
cultura mea, dar ea st\tea gîtuit\ în mine, st\tea s\ ias\ în mijlocul
vînzolelii [i al bîrfelor [i… AH! A[teptam un semn. C\utam semne
pe Google. Între dou\ tranzac]ii de bani [i c\utarea prefixului
telefonic pentru Boto[ani. {i dintr-o dat\, link-ul \sta: astrele î]i
prezic fericirea, suflete pereche! Cultura mea nu m-a l\sat s\ v\d
din prima. Dar cultura, a[a cum bine [tii, î]i poate juca feste. {i
sim]eam ceva puternic, sim]eam c\ azi, acolo, pe site-ul \la, voi
g\si marele semn. Mi-am introdus datele. Inclusiv seria [i num\rul
de buletin. Asigurarea la ma[in\. Cartea de credit. Tot. {i am ap\sat
pe „E[ti gata s\-]i afli sufletul pereche?”. {i atunci s-a întîmplat
ceva. Ceva ca o furtun\ sau o pan\ mistic\ de curent. A fost o

secund\ în care am sim]it c\ m\ contopesc cu universul. În care
oamenii din po[t\ s-au întunecat [i am putut s\ le v\d clar aura.
Ah, am sim]it atît de multe lucruri în clipa aia [i am închis ochii [i
atunci cînd i-am deschis, nu [tiu prin ce minune, pe calculatorul
meu era mare poza ta. Pe site-ul t\u. http://www.chuckpalahniuk.net/..
De fapt nu atît de mare, dar ochii \ia p\trunz\tori. „Te Cult” – atunci
am [tiut c\ [i tu crezi în mistic. Am [tiut c\ leg\tura noastr\ e
mai puternic\ decît simplul hazard. Am început s\-mi amintesc
visele. {tiu c\ te-am visat de Boboteaz\, [tii, cînd am pus busuiocul
sub pern\. {i m-am sim]it dintr-o dat\ liber\ [i vie [i îndr\gostit\.
Mi-am dat demisia de la po[t\. Am ie[it pe strad\. M-am dus la
prima tarab\ cu c\r]i. {i acolo – TU. Cartea num\rul [ase (num\rul
meu norocos) pe rîndul trei (al doilea num\r norocos al meu).
BBîînnttuuii]]iiii. Deci [i pe tine te bîntuie. Simt c\ e[ti un suflet chinuit,
pentru c\ a[a sînt toate sufletele care nu [i-au g\sit înc\ sufletul
pereche, sau care nu [tiu c\ îl au. Ei bine, dac\ ai [ti ce lini[te mistic\
m-a cuprins pe mine. Dac\ ai [ti, atunci n-ai mai fi bîntuit. Atunci
am fi amîndoi lini[ti]i [i f\r\ gînduri [i orgolii omene[ti. Te-ai
l\sa de scris [i am merge pe o insul\ edenic\ pe care m-am
gîndit s\ o intitul\m sugestiv „Edenia” ca pe cartierul reziden]ial
de pe autobuzul 300. Am sta acolo cu sufletele împerecheate
bucurîndu-ne de mistic [i de marea armonie a universului. Ai sc\pa
de demoni.
Drag\ Chuck,
Mai rezist\ pu]in, încearc\ s\-]i alungi demonii, vin s\ te salvez cu
dragostea mea.
Din toat\ karma,
L\cr\mioara Palaciuc, 
40 de ani,
nec\s\torit\,
Balan]\ cu ascendent în V\rs\tor

Marria MMannolescu, 26 de ani, masterand\ în playwriting la UNATC. Se num\r\ printre
cî[tig\torii concursului dramAcum 3 (edi]ia 2006), cu piesa Witth aa llittttle hhelp ffrromm
mmyy ffrriennds. Debut editorial: Haltterrofilul ddinn VVittann, Editura Polirom, 2006. În 2007,
Teatrul foarte Mic i-a pus în scen\ piesa Sado-mmaso BBlues BBarr în regia Gianinei
C\rbunariu. 

nesigurantze
prima sscrisoare

deschis` dde ddragoste
c`tre 

Chuck PPalahniuk

maria manolescu

C el de al dou\zeci [i [aptelea roman, Everyman, i-a adus lui Philip Roth al treilea premiu PEN/Faulkner, marcînd un record
absolut. Mai mult, el pare a reuni temele ce compun blazonul autorului într-un opuscul excelent echilibrat al crepuscularului
senin. Protagonistul nenumit, acel „Ori[icine” cu aur\ generalizatoare, este recuperat ca individ din amintiri – personale
[i ale apropia]ilor. Autorul distruge din start uzan]a cre\rii unui orizont de a[teptare. Cartea se deschide cu înmormîntarea

personajului principal; cele dou\ sute de pagini ce urmeaz\ schi]eaz\ retrospectiva unei vie]i tr\ite în a[teptarea marelui final.
Din privirea aruncat\ înapoi, mînia este alungat\ de regret, abandon [i o triste]e p\trunz\toare, adînc\, f\r\ tonuri ascu]ite.
Dac\ evreul pare a fi prin excelen]\ victima micilor [i marilor istorii, în acest caz, comp\timirea de sine a lui Ori[icine se dizolv\
într-o sfî[ietoare comp\timire de ceilal]i. El î[i asum\ sentimentul unei vinov\]ii existen]iale ce roade dar nu produce patetisme,
ci mai degrab\ radiografii de sine. Se autocaracterizeaz\ succint, împrumutînd cli[ee din limbajul unei societ\]i pe care simte c\
a dezam\git-o repetat, involuntar: „tat\l nereu[it, fratele invidios, so]ul duplicitar, fiul neajutorat”. Toate incontestabile, toate
mult nuan]ate, în fapt [i tr\ire, fa]\ de etichetele cinice generate de blazaj [i obtuzitate.   
Romanul repune în scen\ o pies\ englez\ omonim\ din secolul XV: vizitat de Moarte, Everyman (tîn\r exuberant, degust\tor al
r\sf\]urilor lume[ti) se treze[te în fa]a Marii Judec\]i p\r\sit de prieteni, familie, putere, sim]uri. În numele s\u pot a gr\i doar
faptele bune, faimoas\ r\mînîndu-i exclama]ia – „O, Moarte, ai venit cînd m\ gîndeam cel mai pu]in la tine!”. Transpunerea
contemporan\ p\streaz\ tema, fiind o medita]ie în marginea îmb\trînirii, datoriei, desp\r]irii. Datele problemei se schimb\ îns\:
la cap\tul unui drum pres\rat cu obstacole clinice, trecut printr-un [ir de interven]ii chirurgicale, Ori[icinele de secol XXI ajunge
martorul propriei pozi]ii ingrate. Într-o ordine a lucrurilor inversat\, trecerea îi este acompaniat\ fidel de oamenii pe care i-a
îndep\rtat treptat, pe nesim]ite.
Oglinda memoriei func]ioneaz\ în dublu sens: fratele Howie, fiica Nancy, cea de a doua [i cu-adev\rat-iubita so]ie, Phoebe,
sînt vocile c\rora li se permite s\ r\scoleasc\ amintirile în timp ce umplu mormîntul cu ]\rîn\. Mult mai consistente îns\ sînt
rememor\rile venite din partea cealalt\, a defunctului, redate de o omniscient\ persoan\ a treia. Cel plecat, suspendat
între t\rîmuri, pare a-[i contempla de la distan]\ momentele de r\scruce. Spre deosebire de predecesorul s\u literar, anonimul
lui Roth î[i întîmpin\ sfîr[itul dup\ decenii de resemnat\ expectativ\. Povestea llui OOri[icine este cronica unei lungi repeti]ii
pentru dispari]ia final\. Tr\dat necontenit de corp, protagonistul asist\ la propria suferin]\ cu decen]a înghe]at\ a

condamnatului.   
Cartea este o mini-capodoper\ plin\ de suflet despre obsesiile trupului. Minimalist, concis, decis s\ evite lament\rile

iminente unui discurs funebru, scriitorul ac]ioneaz\ cu fine]ea [i dragostea de meserie a unui ceasornicar (nu întîmpl\tor,
afacerea de familie a p\rin]ilor lui Ori[icine se leag\ de ceasuri [i bijuterii - precizie [i frumuse]e). Sumbr\ ca preocup\ri,

proza se umple de c\ldur\ odat\ cu invazia instantaneelor în sepia ale unei copil\rii cu parfum de epoc\ [i ale
unor pasiuni învinse de timp, tenta]ie, întîmplare. Roth nu î[i abandoneaz\ nici o secund\ subiectele predilecte

– familia, sexualitatea, evreitatea. Tovar\[\ de drum [i în alte romane, istoria american\ îns\[i g\zduie[te c\l\toria
spre nefiin]\; reac]iile defensive ale personajului dup\ 9/11 surprind gr\itor con[tiin]a noii Lumi Noi.

Povestea llui OOri[icine este povestea unei în]elep]iri. Descins\ din medievalele „morality plays”, face mai pu]in
moral\ cît puncteaz\ la capitolul umanitate. Ori[icine este un as al rat\rii m\runte, cotidiene, un obi[nuit

al e[ecului, ce respir\ precar, în intimitatea propriului sfîr[it. În vreme ce varii critici g\seau ecouri venite
dinspre Shakespeare (Hamlet, Regele LLear), Mann (Moarte lla VVene]ia) sau Tolstoi (Moartea llui IIvan IIlici),

Benjamin Markovits1 vorbea de un „portret al eroului ca pacient”. Omul obi[nuit creat de Roth este
tipul s\u emblematic, despuiat îns\ de impulsivitate, agresivitate [i instinct provocator: un

bolnav de via]\ redus la esen]a unui trup decrepit [i a unei min]i înc\ prea clare. Înc\run]it la
tîmple, „el însu[i era acum nimic, nimic altceva decît un zero imobil care a[tepta cu furie

binecuvîntarea unei [tergeri absolute”. 200 de pagini dup\ debutul macabru, Roth
închide cercul [i îl [terge pe Ori[icine din c\r]i. Definitiv, elegant, gest implacabil de

demiurg post-modern.

1 Philip RRoth’s AArguments wwith LLife, `n The TTimes LLiterary SSupplement, 3 mai
2006. 

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]\.
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gentul Jenel Chiril îi f\cu semn unei ma[ini care trecuse prin intersec]ie pe ro[u – desigur,
rapid, la musta]\, cu cel pu]in 100 de kilometri la or\ – [i îi f\cu semn colegului s\u c\
se ocup\ el de vitezoman. Colegul s\u d\du din cap [i opri un camion din care
curgeau scînduri.
Ma[ina vitezomanului opri regulamentar la bordur\ [i pe geam scoase capul un tip

tîn\r [i negricios, care începu s\ dea agitat din mîini, ]ipînd:
— Io non capire! Non capire! Io sono italiano, che cazzo mio! Non capire polizia! Non capire niente!
Agentul Chiril se apropie de ma[in\, î[i scoase chipiul [i-[i [terse fruntea transpirat\. Se
aplec\ spre [ofer [i zise lini[tit:
— M\i Romi, las\-m\ naibii cu faze din astea!
Italianul ridic\ privirea, se uit\ la agent [i se lumin\.
— Ei, Jenele, tu e[ti! Salut! Ce mai face tanti Dorina?
— Bine face, r\spunse tot lini[tit agentul Chiril. Tu ce mama dracului faci? Cît ai avut la or\
cînd ai trecut pe ro[u?
— Hai, b\i Jenele! începu Romi pe un ton rug\tor. {tii [i tu cum e! Alma trebuie s\ stea
peste program [i trebuie s\ iau eu feti]a de la [coal\. Dac\ iese aia mic\ de la [coal\ [i
vede c\ nu-i nimeni acolo s-o a[tepte, cine [tie pe unde pleac\! Jenele, doar [tii c\ nu fac
eu faze de-aiurea! Iart\-m\ [i tu! Doar nu ne [tim de ieri, de alalt\ieri! Uite, dac\ m\ mai
prinzi o dat\ cu tîmpenii, î]i promit c\ vin singur cu carnetul la tine! În din]i ]i-l aduc!
Adev\rat, Jenel [i cu Romi nu se [tiau de ieri, de alalt\ieri, ci de la gr\dini]\. {i omul avea
probleme. Ce s\-i faci? Jenel în]elegea mai bine decît oricine.
— Mersi, Jenele! E[ti o bomboan\! Transmite-i salut\ri Ginei [i la tanti Dorina.
Ma[ina demar\. Cum al\turi de ea st\tea un poli]ist, ceilal]i [oferi încetinir\ [i îl l\sar\
pe Romi s\ se încadreze regulamentar în traficul dens.
Peste vreun sfert de or\ agentul Chiril opri alt\ ma[in\ – un BMW nou, cu o blond\
dulce la volan [i un tip brune]el, micu] [i solid, pe locul mortului.
— {ti]i c\ a]i trecut pe ro[u? întreb\ agentul Chiril, un pic mai tremurat decît ar fi vrut.
— Vai, domnule poli]ist, îmi cer iertare! Eu am plecat pe verde... aproape galben, v\ jur!
{i am vrut s\ opresc, dar veneau unii din spate [i...
— De cît timp ave]i carnet? o abord\ agentul cu un ton profesional.
— De trei ani. Dar s\ [ti]i c\ niciodat\... Uita]i carnetul! {i talonul! Îmi pare tare r\u...
îng\im\ blonda cu o voce dulce.
Agentul Chiril se uit\ prin acte.
— V\d c\ nici revizia tehnic\ nu v-a]i f\cut-o.
— P\i, exact acolo m\ duceam, la atelier! De-aia m\ [i gr\beam a[a. Ierta]i-m\ [i dumneavoastr\
acum! Se poate?
Agentul Chiril tu[i încurcat.
— Hai, domnule, ierta]i-o! interveni [i pasagerul din dreapta. A gre[it [i ea... {ti]i cum sînt
femeile. S-a speriat [i...
— Dumneavoastr\ cine sînte]i? i-o t\ie u[or ofuscat agentul.
— Eu... \, eu sînt prieten cu mecanicul auto. Sînt coleg de birou cu domni[oara [i i-am promis
c\ o rezolv cu revizia, c\ [tiu eu un meseria[ ca lumea...
Vocea pasagerului se opri aici. Agentul Chiril mai r\sfoi cîteva zeci de secunde actele, dup\
care i le înmîn\ domni[oarei f\r\ nici un cuvînt.
— Vai, mul]umesc mult, domnule agent! Am [tiut eu dintotdeauna c\ poli]i[tii no[tri sînt b\rba]i
cu bun-sim]! Mul]umesc din inim\! Mul]u...
Finalul cuvîntului se pierdu în vînt, odat\ cu ma[ina. Prin luneta ma[inii, agentul Chiril v\zu cum
b\rbatul din\untru îi face blondei un semn cu degetul mare ridicat: victorie.

*   *   *
Spre sear\, cum î[i termin\ tura, Jenel urc\ la volanul ma[inii [i o porni obosit spre cas\. Din
neaten]ie sau din grab\, intr\ în intersec]ie pe galben. Ajuns pe partea cealalt\, v\zu un agent de poli]ie,
cu vest\ portocalie, care îi f\cu semn s\ trag\ pe dreapta. Era un tip tîn\r [i, probabil, proasp\t
angajat, fiindc\ Jenel nu-l cuno[tea.
— Actele dumneavoastr\, v\ rog!
Jenel scoase actele [i încerc\ s\-i explice agentului c\ abia sc\pase din tur\, c\ asta f\cuse [i el toat\ ziua
[i era frînt, c\ trecuse pe galben, de fapt chiar la sfîr[itul culorii verzi [i c\ totu[i, ce mama naibii, erau colegi!
Nu se f\cea. Nu pentru atîta lucru.
— A[a o fi, cum zice]i, îi r\spunse agentul. Numai c\ [ti]i [i dumneavoastr\: legea e lege! Dar hai s\ nu
zice]i c\ fac porc\rii cu un coleg. V\ trec la clasa I de sanc]iuni [i v\ dau doar dou\ puncte-amend\.
Dup\ cîteva minute, Jenel î[i recuper\ actele [i porni din nou spre cas\, cuprins de o stare de lehamite
trist\. Ajuns în curtea blocului, parc\ ma[ina [i îl v\zu pe b\iatul lui alergînd [i zbierînd ca prostul cu al]i
pu[ti de pe scar\.
— Andrei! strig\ el furios. Andrei, treci în cas\!
— Dar mi-am f\cut temele, tati! veni vocea rug\toare a copilului.
— Am zis s\ treci în cas\! insist\ Jenel. Da’ [tii ce? Ia vino tu aici!
Pu[tiul se întrerupse din joac\ [i se apropie sp\[it de taic\-s\u. Jenel îl apuc\ de ureche [i îl trase dup\ el,
murmurînd sacadat:
— }i-am zis s\ treci în ca-s\!
Andrei scheun\ u[or [i se l\s\ tras de Jenel înspre intrarea în bloc. Acolo taic\-s\u îi d\du drumul, iar pu[tiul
scînci:
— Dar ce-am f\cut, tati?
— Ei, nu mai comenta atît [i intr\ în bloc! i-o retez\ Jenel.
Dar vocea nu-i sunase foarte ferm. Iar dac\ n-ar fi fost întuneric, s-ar fi v\zut c\ b\rbatul ro[ise pu]in. 

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.

î[tig\toare, în 1993,
a Premiului Nobel
[i distins\ de-a lun-
gul timpului cu alte

premii prestigioase (Pulitzer,
National Book Critics Circle Award),

scriitoarea american\ Toni Morrison
e aproape necunoscut\ publicului

românesc. Singura traducere în
limba noastr\ a vreunei c\r]i a ei a
ap\rut abia anul trecut, la Editura
Lider, într-o edi]ie care, de la un cap\t
la altul, îi face un mare deserviciu
scriitoarei. Romanul Cîntecul llui
Solomon are pe copert\ un  printscreen
neinspirat cu Denzel Washington în
prim-plan [i o femeie într-un  négligé
explicit, scen\ cu care cartea nu are
nimic în comun. Faptul e explicabil în
tradi]ia acestei edituri care perpetuea-
z\ traducerile din Danielle Steel [i alte
c\r]i de consum într-o prezentare simi-
lar\. C\ Toni Morrison nu are nimic 
de-a face cu specia respectiv\ nu-]i po]i
da seama decît citind-o. Dar cititorul
poten]ial e repede respins de aspectul
c\r]ii – pentru c\ [i c\r]ile sînt, înainte
de orice, obiecte. 
Am f\cut un asemenea experiment
în tren, în dou\ rînduri: dup\ ce am
r\sfoit reviste culturale sub ochii
vecinilor de compartiment, am
deschis romanul, cu coperta la
vedere. Privirile au oscilat între
comp\timire [i confuzie. Nu cred

c\ am trezit cuiva interesul pen-
tru acest roman, m\car c\

imaginea unui c\l\tor citind
e rar\ chiar [i într-un tren

care circul\ pe distan]e mari.
Inutil atunci s\ mai spun
c\ gre[elile de tipar sînt
frecvente, de[i traduce-
rea, semnat\ de Irina
Negrea, e în general
reu[it\.
Popularitatea lui Toni
Morrison peste ocean
pune fa]\ în fa]\ ca-
tegorii de public 
dintre cele mai va-
riate. O g\sim pre-
zentat\ pe  site-ul
cunoscutei Oprah
Winfrey (care a [i
jucat în ecraniza-
rea unuia dintre romanele scriitoarei, Beloved), dar [i în fruntea
listei celor mai bune opere de fic]iune din ultimii 25 de ani, list\
alc\tuit\ anul trecut de New YYork TTimes BBook RReview. Explica]ia
unei recept\ri atît de variate st\ probabil în faptul c\ talentul [i
calitatea povestirii sînt dublate de preocuparea pentru o tem\
dens\ [i de larg\ circula]ie cum este memoria popula]iei de culoare
din America. C\r]ile ei devin surse de cunoa[tere alternativ\ a
acestui episod turbulent [i înc\ recent din istoria SUA. Departe
de discursurile oficiale împ\ciuitoriste [i mu[amalizatoare,
Toni Morrison î[i ]ese nara]iunile din mici pove[ti individuale
în care se amestec\ istoria [i mitologia, fabula]ia [i faptele. Nu
lipsesc scenele de cruzime, cum este, în Beloved, scena uciderii
unei feti]e de 2 ani de c\tre chiar mama sa, ca s\ fie ferit\ de
abuzurile sclaviei, [i nici absurdul, care dimensioneaz\ tensiunea
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M -am tot gîndit c\, în ultimul timp, prietenii mei au devenit ni[te rînduri
într-o c\su]\ de Yahoo Messenger. Ne vedem din ce în ce mai rar, dar
p\str\m iluzia unei bune comunic\ri. Cu cît ne scriem mai des [i
mai mult, cu atît îngrop\m mai adînc [ansele s\ ne întîlnim în via]a

real\. Nu mai am timpul de alt\dat\, dar „mess-ul” e cel mai mare [i mai
pervers cronofag, îmi d\ doar iluzia c\ pot face o gr\mad\ de lucruri cînd stau
cu el deschis [i „available”. Realizez c\ e o capcan\, dar una atît de pl\cut\, c\
nu fac decît s\ m\ instalez mai confortabil cu toate c\su]ele mele vorbitoare
deschise. Rîd, m\ întristez, dau din cap cînd citesc nu [tiu ce replic\ aiurit\.
Uneori comentez cu voce tare [i r\spund compulsiv, mai încurc destinatarii,
dar nu se sup\r\ nimeni. Face parte din regula jocului, cine s\ vrea exclusivisme
pe „mess”?
În urm\ cu ni[te ani, cînd am încercat s\ comunic prima dat\ a[a, mi s-a
p\rut c\ nu e pentru mine. Nu reu[eam s\ scriu repede, s\ joc la dou\
sau mai multe capete, mi se încurcau îngrozitor gîndurile [i cuvintele.
Nu în]elegeam cum a[ putea s\
ajung s\ m\ împart între problemele
sentimentale ale cuiva, pisica
bolnav\ a unei a doua persoane
[i un nou  job pe care [i l-a g\sit
altcineva. Am abandonat lupta
imediat. 
Dar asta a r\mas doar o poveste
de demult, între timp creierul meu
s-a adaptat la stimulii nervo[i [i
func]ioneaz\ în condi]iile solicitan-
te de „mess”. Cred c\ scriu zilnic
cîteva pagini de text pe care le
trimit unor cunoscu]i. Habar n-am
dac\ e bine sau e r\u, dac\ a[ tr\i
mai mult [i mai intens f\r\ „mess”.
A[tept ziua în care m\ voi plictisi
sau m\ voi aliena de tot. Momentul
ultim mi-l imaginez t\cut [i apocaliptic:

doi iubi]i stau, unul lîng\ altul, pe
aceea[i canapea. Nu-[i spun unul altuia

nimic, dar î[i scriu. În înc\pere nu se
aude decît ]\c\nitul tastaturilor. Spart

[i diform. Un dialog trist, care curge
pe un ecran de computer. Altfel spus,

sfâr[itul lumii în variant\ de apartament.
Nu-mi iese din cap gîndul c\, în scris, sîntem

[i nu sîntem noi. C\ mereu pierdem cîte ceva
pe drum, nu mai putem s\ ne ag\]\m de un

zîmbet, de o sclipire din ochii interlocutorului
care vine pe nea[teptate. {i se leag\ de alte

pove[ti, de ni[te timpuri  pe care le credeai uitate.
Sentimentul \la de c\ldur\ „vibrant\” îmi lipese[te

al naibii de tare, oricît de nuan]at [i simpatic ne-am
conversa pe „mess”.  

Disciplina lingvistic\ a Pragmaticii va trebui s\ se
revizuiasc\, s\ se studieze comportamentul „mess-

ingi[tilor”. N-au nimic în fa]\, trebuie s\ se descurce
[i s\ jongleze doar cu sensurile cuvintelor, cu emoticoanele

standard. „Mi-a scris asta: oare ce a vrut s\ spun\? E
de bine sau de r\u?”.   

Clar, impulsul meu r\mîne unul de conservare, de
asta nu m-a prins nici febra blog-urilor. N-am ajuns înc\

în faza s\ cred c\ „dac\ n-ai blog, nu exi[ti”, dar simt c\
nici nu ne afl\m foarte departe. {tia]i c\ ni[te b\ie]i/ni[te
fete din România au blog-uri pe care intr\ zilnic 20.000
[i ceva de vizitatori? Nu conteaz\ ce g\sesc acolo - impresii
despre sport, muzic\, filme etc., panseuri de tot felul -, ci
dorin]a lor de a-i citi în fiecare zi pe acei oameni. Cu tot
ce le trece prin cap, doar din dorin]a de a nu fi singuri [i
izola]i. Marea mi[care a aliena]ilor ferici]i/ocupa]i/preocupa]i
de acelea[i probleme. Am devenit, prin for]a împrejur\rilor,
vreo cîteva sute de mii (poate milioane) de scriitori români.
Nu de vagoane, a[a cum suna meseria asta în nomenclatorul
de meserii, ci de texte pe  messenger [i pe  blog-uri.  
A, am uitat s\-i pomenesc pe cei mai neferici]i dintre noi.
Pe cei care nu gust\ din scindarea interioar\, pentru c\ au
job-uri unde  messenger-ul a fost interzis. Ca s\ dea randament,
s\ nu-[i piard\ timpul cu infinite prostii…

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.

dintre albi [i negri înainte [i dup\
abolirea sclaviei. Ansamblul e
foarte bine sus]inut tehnic, poves-
tirile sînt ample [i captivante, în
ciuda ramifica]iilor. Nu degeaba
literatura scriitoarei Toni Morrison
a fost asimilat\ realismului magic.
Dar nu e doar magic realismul roma-
nelor ei, ci [i foarte puternic marcat
etic – Beloved este dedicat celor „Sixty
Million and more”, victimelor sclaviei
[i rasismului. Spectrul sclaviei – posibili-
tatea [i proximitatea ei – devine o an-
goas\ creatoare, din care ies istorii
întortocheate, dar accesibile [i antre-
nante.

Cîntecul llui SSolomon e o astfel de poveste,
în care traseul individual al unei familii
de negri din secolul XX las\ loc unei
panorame în care încap legende ale
popula]iei de culoare, mostre din conflic-
tul nestins dintre albi [i negri [i un sfert
din geografia Americii de Nord. Sub
pretextul evolu]iei cu accente existen-
]ialiste a personajului central, Malcom
Dead al treilea, aceast\ panoram\
capteaz\ [i pove[ti convergente,
cum e cea a tat\lui acestuia, om de
afaceri prosper, de[i ingrat, prins
într-o c\snicie care îl dezgust\,
dar urma[ al unui sclav despre
care cîntecele copiilor [i legen-
dele locale spun c\ [i-ar fi luat
zborul într-o zi, l\sînd în urm\
unsprezece copii [i o nevast\
care a plîns pîn\ a murit.
Întreaga familie Dead e
prins\ într-o hipnoz\ stra-
nie – surorile tomnatice
ale lui Malcom, perso-
naje episodice [i
fantomatice, cu rare
izbucniri de persona-
litate; mama sa
nevrotic\, înfome-
tat\ de iubire, care
îl hr\ne[te la sîn
pîn\ foarte tîrziu,
chiar mult dup\
ce nu mai avea
lapte, în c\uta-
rea afec]iunii,
[i, în tinere]e, îi
face vr\ji so-
]ului pentru 

a-l convinge s\ mai fac\ dragoste cu ea o dat\, ultima dat\. M\tu[a
b\iatului, o marginal\ misterioas\, care nu are buric, face vr\ji, vinde
ilegal b\uturi alcoolice, car\ dup\ ea un sac cu oase [i vorbe[te cu tat\l
ei mort, tr\ie[te cu fiica sa nimfoman\ [i nepoata acesteia, care se în-
dr\goste[te fatal de veri[orul ei, Malcom. Prietenul lui Malcom, care face
dreptate rasei ucigînd albi în schimbul negrilor omorî]i de albi, iar în final
îl atac\ [i pe Malcom, pentru ni[te lingouri de aur care de fapt nu exist\…
Stranie [i dramatic\, povestea clanului Dead pune în pagin\ mai bine
de jum\tate de secol de istorie social\ [i cultural\, pendulînd cu pricepere
între fapte bune de dat la [tiri [i legendele popula]iei de culoare. Re]ete
clasice ale povestirii, precum saga, circularitatea, suspansul, sînt
aduse în slujba unei pledoarii de peste 400 de pagini pentru cunoa[tere.
Iar cunoa[terea trece prin pl\cerea lecturii. 

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 în revista facult\]ii, EElliitteerreebbeellllee..
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S pus simplu, alienarea înseamn\ c\ sînt acolo unde nu gîndesc [i gîndesc
acolo unde nu sînt. Îns\ ceea ce la prima vedere pare s\ mearg\ în r\sp\r
cu toat\ istoria filosofiei, fiind un anti-eleatism [i un anti-cartezianism
pe fa]\, trebuie situat cu grij\ în interiorul tradi]iei gîndirii occidentale

c\reia îi apar]ine. Ceea ce înseamn\ c\ se cuvine s\ ne începem excursul nostru
prin conceptul lacanian de alienare prin cîteva exerci]ii de înc\lzire constînd în
delimitarea acestuia de perspectivele deja clasice asupra subiectului, i.e. cea
hegelian\ [i cea marxist\. {i, ca s\ nu c\dem într-o eroare pre-post-structuralist\
în care am ajunge s\ credem c\ exist\ într-adev\r un tip [i o gîndire numite
„Hegel”, cel mai indicat ar fi s\ lucr\m direct la nivelul interpret\rilor [i s\
punct\m deosebirile dintre lectura lui Marx [i cea a lui Lacan asupra ipoteticului
lor predecesor german. 
Sub un aspect, ambele lecturi – cea lacanian\ [i cea marxist\ – au ceva în
comun: o atitudine ambivalent\ prin care, cu o mîn\ este apreciat\ contribu]ia
hegelian\, în vreme ce, cu cealalt\, se aduc îmbun\t\]iri [i ad\ugiri minore
care sfîr[esc prin a face aceea[i contribu]ie de nerecunoscut. 
Conform Manuscriselor ddin 11844, exist\ un merit incontestabil al dialecticii
hegeliene, [i anume cel de a fi conceput subiectul uman ca rezultat al
propriului s\u travaliu, al procesului de repetat\ alienare [i reapropriere.
Dar, conform lui Marx, exist\ aici [i un mare neajuns: tot acest du-te
vino dialectic se desf\[oar\ în limitele con[tiin]ei, în interiorul gîndirii:
obiectul este întotdeauna esen]\ gîndit\ sau con[tiin]\ abstract\,
iar subiectul re-apropriant este întotdeauna con[tiin]\ sau, în cel

mai bun caz, con[tiin]\ de sine. „Din acest motiv, diferitele
forme de alienare care apar în Fenomenologia sspiritului
nu sînt decît forme diferite ale con[tiin]ei [i ale con[tiin]ei
de sine”. Ceea ce înseamn\ c\ dialectica hegelian\ nu
poate da seama de alienarea  real\ a omului, pentru c\
barometrul dup\ care m\soar\ aceast\ alienare real\ este
conformitatea cu acel ultim reper care este con[tiin]a
de sine: „Pentru Hegel, alienarea esen]ei umane nu este
decît alienarea con[tiin]ei de sine. A[adar, aceast\ alienare
a con[tiin]ei de sine nu este expresia, care se reflect\ în
gîndire [i cunoa[tere, a alien\rii reale a esen]ei umane...
Ceea ce trece drept esen]a pus\ [i de suprimat a alien\rii
nu este faptul c\ fiin]a uman\ se obiectiveaz\ de o manier\
inuman\, în opozi]ie cu ea îns\[i, ci faptul c\ ea se obiectiveaz\
diferen]iindu-se de gîndirea abstract\ [i în opozi]ie cu ea”1.
La limit\, acest rechizitoriu al lui Marx la adresa lui Hegel
ar putea fi rezumat la faimosul adagiu revolu]ionar care
sus]ine c\ „pîn\ acum, filosofii s-au mul]umit s\ explice

lumea; e timpul s\ o transform\m”. Dac\ e s\ ne gr\bim s\ explic\m
acest imbold, ar trebui s\ observ\m c\ problema atins\ aici este una cît
se poate de groas\: care este exteriorul filosofiei? Cum po]i ie[i din filosofie?
{i dac\ e s\ s\rim peste etape [i secole, s\ spunem c\ istoria avea s\ fie cît
se poate de cinic\ fa]\ de acest deziderat marxist: în fond, regimul revolu]ionar
al Uniunii Sovietice nu avea s\ marcheze ie[irea salvatoare din abstractiz\rile
filosofice, renun]area la explica]ie în favoarea transform\rii, ci oarecum
sinteza celor dou\, o transformare prin explica]ie, sau, altfel spus, a[a cum
remarca Lacan în Seminarul XXVII, chiar domnia ca atare a discursului universit\]ii. 
Lectura lacanian\ a acestor concep]ii hegeliene [i marxiste despre alienare
ia ce-i mai bun din ele, îns\ nu o ia pe niciuna ca atare, în bloc: pe scurt,
Lacan e de acord cu Marx c\ alienarea [i aproprierea nu au loc în interiorul
con[tiin]ei de sine, îns\ asta nu înseamn\ c\ ele nu au loc în interiorul subiectului.
Fa]\ de Hegel, Lacan are aceea[i atitudine ambivalent\ ca [i Marx: „enun]urile
hegeliene sînt propice, îns\ ele sînt propice ca s\ spunem mereu altceva... Acesta
este  Aufhebung-ul nostru, care îl transform\ pe cel al lui Hegel într-o ocazie de
a dezv\lui, în locul salturilor unui progres ideal, avatarurile unei lipse”2. Cu alte
cuvinte, dubla raportare a lui Lacan la Hegel s-ar putea descrie astfel: pe de o
parte, locul de desf\[urare al dialecticii hegeliene a con[tiin]ei este într-adev\r
subiectul psihanalizei; pe de alt\ parte, Lacan suspend\ cursul acestei dialectici chiar
înaintea ultimului s\u moment: cel al totaliz\rii [i al cunoa[terii absolute3. Ceea ce
refuz\ Lacan din dialectica hegelian\ este punctul culminant al acesteia, acea cunoa[tere
care se [tie pe sine, numit\ cunoa[tere absolut\. Conform psihanalistului, func]ia
cunoa[terii nu este motivat\ decît de dialectica ei cu juisarea. De unde rezult\ c\, dac\
dialectica hegelian\ ar fi adev\rat\, atunci, în momentul s\u final, cunoa[terea [i-ar pierde
orice sens, iar juisarea ar disp\rea. Faptul de a fi ignorat aceast\ dialectic\ ireconciliabil\
dintre cunoa[tere [i juisare îl face pe Hegel s\ treac\ în ochii lui Lacan drept cel mai sublim
dintre isterici: „isteria acestui discurs ]ine de faptul c\ el eludeaz\ distinc]ia care ne-ar permite
s\ realiz\m c\, chiar dac\ acest mecanism istoric [al dialecticii hegeliene] ar ajunge la cunoa[terea
absolut\, asta nu s-ar întîmpla decît pentru a marca anularea, e[ecul, dispari]ia a ceea ce explic\
func]ia cunoa[terii, [i anume dialectica sa cu juisarea. Cunoa[terea absolut\ ar fi pur [i simplu
abolirea acestui termen”4. 
Rîdem, glumim, dar nu p\r\sim incinta: nu exist\ cunoa[tere a juis\rii, dar nici cunoa[tere f\r\
juisare. Am plecat de la cuplul fiin]\-gîndire [i am ajuns la cuplul juisare-cunoa[tere. Pe parcurs,
le-am f\cut o scurt\ vizit\ lui Hegel [i Marx, am fost de acord cu ei [i am fost de acord c\ teoriile lor despre
alienare trebuie urgent remaniate. Alienarea a r\mas, ca [i la ei, ceva constitutiv subiectului. Îns\ momentul final,
reparator, nu mai sun\, la Lacan, ca [i la predecesorii s\i: el nu mai e nici în interiorul con[tiin]ei de sine, dar nu mai
e nici în exteriorul subiectului. Nelocul s\u e ceva analog unei benzi Mobius. {i numele acestui „complement” al
alien\rii nu este nici aproprierea, nici reconcilierea, ci separarea. Pi curînd.
1 Karl Marx, MMaannuussccrriisseellee ddiinn 11884444, disponibile pe www.marxists.org
2 Jacques Lacan, EEccrriittss 22, Seuil, Paris, p. 202.
3 Cf. Philippe Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy, LLee ttiittrree ddee llaa lleettttrree.. ((UUnnee lleeccttuurree ddee LLaaccaann)), Galilée, Paris, 1973, p. 125.
4 Jacques Lacan, LLee SSéémmiinnaaiirree,, lliivvrree XXVVIIII :: LL’’eennvveerrss ddee llaa ppssyycchhaannaallyyssee ((11996699-11997700)), Seuil, Paris, 1991, p. 38. 

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

Drag\...
Dup\ ultima întîlnire, m-am tot gîndit la ce mi-ai spus. Ai perfect\ dreptate. Cîteva dintre

informa]iile [i sugestiile pe care mi le-ai f\cut m-au ajutat s\ în]eleg mai mult problema la
care f\ceam referin]\. O s\ încerc s\ reiau povestea legat\ de paralela pe care o f\ceam între

strategiile de PR [i omul nou sovietic, lucru care te-a amuzat ultima oar\. Apropos, paralela dinte
politruk  [i PR ([i toat\ industria de acest tip) pe care am f\cut-o recent în cartea mea a deranjat

pe mult\ lume pe aici. Oare de ce?

Ars oblivionalis

În Evul Mediu, dup\ spusele unora, a ap\rut, al\turi de arta memoriei, [i o art\ a uit\rii, ars oblivionalis.
Aceast\ art\ se crea nu pe calea [tergerii pasive a obiectului din memorie, ci pe calea cre\rii unor

„sinonime false” [i a unor pseudoamintiri active. Ars oblivionalis  este un soi de uitare activ\ a însu[i
actului de memorare. Aceasta nu este o boal\ asemenea amneziei, adic\ o uitare temporar\, ci e o boal\

care îmboln\ve[te îns\[i memoria. A[ putea spune c\ este un soi de Alzheimer social, în care
societatea seam\n\ cu un om b\trîn ce î[i aminte[te copil\ria cu drag, dar nu reu[e[te s\-[i aminteasc\

evenimentele care tocmai s-au întîmplat, din trecutul imediat [i nu poate s\ se orienteze în timpul prezent.
Ars oblivionalis a devenit ast\zi virusul preferat pe care ni-l ofer\ puterea, fie ea politic\ sau economic\,
prin intermediul mediilor de comunicare în mas\. Întreaga ma[in\rie de a transforma totul într-un joc de
lumini [i umbre, de a duce totul în cea]\, e coordonat\ de un anumit  stil PR care poate s\ transforme
orice problem\ fie într-un eveniment spectaculos ce îi sluje[te perfect în imediatul apropiat, fie într-un
eveniment comemorativ. Toat\ aceast\ ma[in\rie PR-ist\  reu[e[te s\ produc\ suficiente metafore
pentru a transforma orice problem\ în jocuri de artificii, în bule de gaz, [i nu las\ nici o clip\ de r\gaz elementar
reflec]iei [i gîndirii. Multe min]i ne-au prevenit de atîtea ori c\ în solu]ionarea problemelor metafora este
periculoas\. Ea nu este periculoas\ în sine, ci devine periculoas\ în momentul în care metafora înceteaz\
s\ mai fie metafor\ [i devine treptat parte a vie]ii, noi crezînd în continuare c\ e vorba doar de o metafor\. 

Dar ce este acest stil PR?

În ultima perioad\ se vede tot mai mult cum o nou\ armat\ de func]ionari, de activi[ti politici [i culturali,
de speciali[ti în  management [i marketing, în publicitate [i mass-media, impun un alt stil, un anumit stil.
Într-adev\r, vedem la tot pasul un alt stil de a fi, de a vorbi [i chiar de a gîndi. E un nou  Trend&Brand.  E ceva
r\u în asta? Vai, cine [i-ar permite s\ spun\ asemenea lucru?! Mai ales dup\ „greaua mo[tenire a comunismului”,
acest suflu nou e binevenit [i necesar. Ba chiar putem spune c\ e un stil care vine firesc spre noi din
spa]iul occidental, cel care a creat aceast\ lume a bun\st\rii dup\ care tînjim atît de mult. Deci mergem
pe un model bine stabilit. Privind îns\ cu pu]in\ aten]ie spre acest  stil PR, am observat o asem\nare
izbitoare cu întreaga inginerie a  politrucilor comuni[ti care încercau s\ creeze omul nou.
{tiam foarte bine c\ fenomenul  PR este unul al secolului XX, îns\ n-a[ fi crezut c\ este un fenomen care
apare înc\ de la începutul acestui secol. Privind, la sugestia amicei noastre,  în istorie, am descoperit c\
primul care teoretizeaz\ acest fenomen este Edward Berneis, un emigrant vienez ajuns în Statele
Unite la început de secol XX. Conceptul de  public relation  este ini]ial gîndit pe modelul celui de  legal
relation (rela]ii legale), dar într-o form\ r\sturnat\, total contradictorie. PR-ul a devenit un construct
social opus societ\]ii de drept. La baza acestui construct se afla ideea fabric\rii unei opinii publice care
s\ nu fie un produs direct al societ\]ii, ci un produs al unor „ingineri invizibili” pe care societatea s\
nu-i poate identifica. Conceptul de „inginer invizibil” a fost dezvoltat în anii 1920 de c\tre H. Lasselom
[i W. Lippman în dorin]a lor de a controla [i manipula presa. Aceast\ dorin]\ avea un scop „nobil”,
[i anume acela de a construi un consens social (manufacture of consent). În acest sens, ei au construit
un întreg mecanism al modului în care presa trebuie s\ fie manipulat\, al modului de acces la
evenimente, a tehnicilor de manipulare emotiv\, de creare a spa]iilor [i evenimentelor false etc.
Totul trebuia s\ duc\ spre o conlocuire armonioas\ a omului în societate. Ba mai mult, acest consens
social trebuia s\ arate ca un produs natural al ra]iunii umane, sociale [i nu ca un produs
designat  al „inginerilor invizibili”.

{i culmea e faptul c\ propaganda sovietic\ [i PR-ul american sînt perfect contemporane. În
anii 1920, în spa]iul sovietic se na[te faimosul concept de „inginer al sufletelor umane”. Conceptul
e folosit mai întîi în domeniul artelor ce vin din zona constructivist\ [i avangardist\, iar mai
tîrziu utilizat de Stalin. Poetul Serghei Tretiakov scrie cu înfl\carare în anii ’20 despre chemarea
scriitorului de a fi „inginerul sufletelor umane”. Întîmpl\tor sau nu, în acea perioad\ [i la
citirea textelor lui Tretiakov, Walter Benjamin vorbe[te despre necesitatea „americaniz\rii
sufletului”. Din p\cate, Serghei Tretiakov n-a mai apucat s\ „inginereasc\” prea mult c\ci
a fost trimis la „specializare” în lag\rele de concentrare. În ce prive[te cariera american\
a ucenicilor lui Berneis, aceasta a fost str\lucit\. Materialele produse au slujit la fel de bine
[i propaganda nazist\, [i corpora]iile occidentale. Tehnologia  PR nu a avut o
ideologie bine definit\, ea a slujit f\r\ discriminare toat\ gama de „nevoi” ale
societ\]ii occidentale. Dac\ dup\ marele krach, politicile  PR sus]ineau programele lui
Roosevelt [i încercau s\ conving\ lumea afacerilor despre necesitatea programelor

sociale [i a necesit\]ii interven]iei statului, în ultimii 30 de ani, cu aceea[i ardoare,
ele monopolizeaz\ marea parte a mass-mediei în favoarea marilor corpora]ii, încercînd

s\ le apere de stat sub cunoscutul slogan „Pia]a liber\”. 
Nu vom gre[i absolut deloc dac\ vom spune c\ propaganda sovietic\ [i  PR-ul sînt

ca doi fra]i gemeni. Oricînd unul îl poate înlocui pe altul f\r\ nici o problem\. E
adev\rat c\ exist\ o deosebire, dar cred c\ e una doar de timp [i nuan]e.

Propaganda sovietic\ reu[ise s\ monopolizeze, începînd cu anii ’30, toat\
societatea, pe cînd  PR-ul nu a atins astfel de performan]e. Dac\ propaganda

sovietic\ a fost centralizat\ [i a avut o via]\ bine definit\ istoric,  PR-ul s-a
institu]ionalizat avînd un num\r mare de centre de putere [i domenii de

activitate. Ceea ce mi se pare grav în acest model mult mai subtil de
propagand\ e faptul c\ dac\ ini]ial  PR-ul era doar o tehnic\ produs\

pentru a manipula, a devenit treptat model social, stil de via]\ [i de
gîndire. Fire[te, dac\ asta mai poate fi numit\ gîndire. Am citit [i eu

manualul Cum ss\ îînve]i aa ggîndi îîn ddoar 330 mminute [i nu ]i-l recomand.

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
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ddddrrrraaaaffffttttuuuurrrr iiii   ccccrrrr iiii tttt iiiicccceeee
postmodernitatea, \ns` eu...

A st\zi e la mod\ s\ sco]i cel pu]in o carte pe semestru [i s\-]i reeditezi înc\ una
m\car o dat\ pe an, fie c\ e[ti moderator TV, analist politic, comentator sportiv
sau director de editur\. Cel mai simplu este atunci cînd ai ]inut o conferin]\-dou\
pe la vreo universitate din ]ar\ sau ai publicat din cînd în cînd cîte un articol în

presa vremii. Î]i aduni panseurile de o secund\ între dou\ coper]i, rogi un prieten s\-]i
fac\ o prefa]\ [i dac\ n-are timp faci tu una, rugînd eventual un alt prieten s\-]i fac\ o postafa]\,
dac\ le nimere[ti pe amîndou\ e[ti chiar norocos, dac\ nu [i nu, încrope[ti o „not\ asupra
edi]iei”, iar la cel mai apropiat tîrg de carte sco]i [i un CD cu vocea ta citind textele [i te vinzi
la justa ta plusvaloare. Cine nu s-a sim]it insultat cînd a deschis aceste c\r]i [i a v\zut c\
pe nici 150 de pagini defileaz\ textul unei singure conferin]e, într-un corp de liter\ pentru
miopi, cu spa]iu de jum\tate de [chioap\ de ambele p\r]i ale textului din pagin\? A nu se
în]elege c\ am ceva cu toate culegerile de articole, unele sînt chiar spectaculoase cînd autorul
lor nu caut\ s\-[i vînd\ numele, ci s\-[i fac\ cunoscute ideile.     
Din acest punct de vedere, cartea lui Ion Vianu, Blestem [[i bbinecuvîntare, este în primul rînd
un exemplu corect [i neofensator despre cum s\-]i publici conferin]ele, cînd acestea trateaz\
teme relativ diferite, sau articolele, cînd consideri c\ ce ai spus cu ceva vreme în urm\ mai
poate interesa pe cineva ast\zi. Le g\se[ti ambelor categorii o tem\ mare, comun\, de dorit
cît mai abstract\, apoi, ce e mai important, completezi golurile care se creeaz\ de la o
conferin]\ la alta cu texte noi, ca s\ po]i acoperi tematica major\ pe care ai avansat-o din
titlu. Dac\ mergi pe aceast\ formul\, textele nu mai dezerteaz\ centrifug de la tem\ spre
departamentul „[i altele”, iar ideile te îmbog\]esc condescendent.
Blestem [[i bbinecuvîntare a fost gîndit\ anume în acest sens, urmînd aceast\ re]et\, de[i
de la Jung [[i ttipologia ppsihologic\ la Porcului, ccu pplec\ciune, sau de la Freud, aazi la Observa]ii
asupra rrezervei dde ccon[tiin]\ îîn RRomânia aanilor ccincizeci e o distan]\ tematic\ la fel de invers
propor]ional\ ca de la Blestem [[i bbinecuvîntare ((Ce eeste uun ttat\?) pîn\ la A uunsprezecea
porunc\ sau Întreb\ri ppe ccare mmi lle ppun. 
În toate aceste capitole, [i în multe altele, Ion Vianu propune, pe rînd, redefiniri. „O redefinire
a poeziei” poate rezulta dintr-un dublu statut al opera]iei poetice, unul magic, altul alchimic
(în Faust, dde lla mmagie lla aalchimie); societatea contemporan\ redistribuie, inedit, parametrii
binomului extroversie/introversie (în Jung [[i ttipologia ppsihologic\); „bazele «clasice» ale
paternit\]ii”, de la mitul lui Avraam pîn\ la Kafka, [i de la mitul cristic [i cel oedipian pîn\
la Kierkegaard, compun [i ele o evolu]ie cel pu]in interesant\ (în Blestem [[i bbinecuvîntare
(Ce eeste uun ttat\?)), la fel de interesant\ ca r\spunsul la o alt\ întrebare indirect\ pe care
[i-o pune Ion Vianu în Sine aautentic [[i ssine ffals, „dar ce este o mam\?”. O mam\ este cea care
– spune Ion Vianu, în descenden]a psihanalistului Donald Winnicott – poate s\ în]eleag\
corect mesajele nonverbale ale bebelu[ului [i atunci copilul î[i creeaz\ un sine autentic, sau
poate s\ în]eleag\ gre[it acele mesaje iar comunicarea dintre mam\ [i prunc s\ e[ueze

într-o fabula]ie halucinogen\ a celui din urm\,
aceasta ducînd la dezvoltarea unui sine fals al
copilului. Este o privire diferit\, evident
interesant\.
Ion Vianu î[i încheiase îns\ discu]ia despre
paternitate cu urm\torul paragraf: „În contextul
actual, al familiilor «recompuse», al fecunda]iei
asistate, al adop]iilor de c\tre cupluri homo-
sexuale – tot atîtea situa]ii în care paternitatea
este repus\ în discu]ie – nu a fost de prisos
s\ st\ruim un moment asupra bazelor «clasice»
ale paternit\]ii”.
{i mai departe, în Freud, aazi, de exemplu, se
repune în discu]ie statutul unei [tiin]e, dra-
g\ lui Ion Vianu, psihanaliza. Ce [anse de via]\
mai are psihanaliza în era culturii de mas\, a
paradelor gay, a mass-media, aceast\ [tiin]\
al c\rei obiect este, prin excelen]\, individuali-
tatea? Întrebarea nu este deplasat\ atîta timp
cît „în societ\]ile postmoderne, neoliberale,
convingerile nu mai au importan]\. Individul
este, pur [i simplu, l\sat în drum dac\ nu ur-
meaz\ prescrip]iile. Nimeni nu mai dore[te în-
dreptarea disidentului societ\]ilor postmo-
derne, de asemenea nimeni nu se ostene[te
s\-l distrug\. El se autolichideaz\ dac\ nu
urmeaz\ mi[carea general\. Niciodat\ prover-
bul «Cîinii latr\, caravana trece» nu a fost
mai relevant.” 
Remarcabil este faptul c\ nemul]umirea lui Ion Vianu în ceea ce prive[te postmodernitatea
este în primul rînd o nemul]umire profesional\. Critica pe care o aduce acestei epoci, o
critic\ lejer dar riscant identificabil\ cu discursul cultural ce ]ine de o orientare politic\
de centru-dreapta, rezult\ din statutul din ce în ce mai precar al individualit\]ii în
postmodernitate. Pentru Ion Vianu „cultura de mas\, prin preponderen]a vie]ii exterioare,
cu stadioanele ei, cu marile defil\ri populare, impuse de dictaturi sau liber consim]ite,
de tipul love parade, faciliteaz\ expresia exterioar\ a emo]iilor. Nimeni nu e prins pe
veci în manifesta]ii, dar o via]\ colectiv\ puternic\ reduce amploarea vie]ii interioare”
[i, practic, cea care-[i pierde clientela v\zînd cu ochii este psihanaliza. Reflexul lui Ion
Vianu este acela de distan]are fa]\ de postmodernitate printr-o privire dac\ nu mefient\,
atunci m\car b\nuitoare, îns\ nu conservatoare. 
E adev\rat c\ deranjeaz\ oridecîteori o discu]ie care p\rea s\ devin\ interesant\ este
curmat\ brusc cu o trecere în revist\ a problemelor puse de societ\]ile contemporane.
Degeaba se vorbe[te despre complexul Oedip dac\ discu]ia se încheie exact cînd st\
s\ ia amploare pozi]ia etnopsihiatriei. Sînt interesante tipologiile lui Jung, îns\ acestea
m\ las\ rece dac\ nu se explic\, eventual cu exemple din literatura contemporan\
pentru a contura arhetipuri, în ce fel societatea a c\zut prad\ unei extroversii în mas\. 
Cu toate acestea, Blestem [[i bbinecuvîntare nu este un nostalgic tratat de psihanaliz\
pur\, dar nici hermeneutic\ literar\ ori sociologie a artei. Este mai degrab\ un
amestec din toate acestea. Exemplific\rile cu care lucreaz\ psihoterapeutul
Ion Vianu sînt extrase din literatura occidental\ (Don QQuijote în Note ddespre
lectur\ sau Antigona lui Sofocle în Antigona, oo ddisident\) în egal\ m\sur\
cu cele acumulate din experien]a terapeutic\ sau cu cele din c\r]ile de
specialitate (Tipuri ppsihologice a lui C.G. Jung în Jung [[i ttipologia ppsihologic\
sau Perturbarea eeului îîn ttermeni dde ssine aadev\rat [[i ssine ffals a lui Donald
Winnicott în Sine aautentic [[i ssine ffals). Iar cartea se justific\ [i merit\ a
fi cunoscut\ m\car pentru faptul c\ în spatele ei se ascunde o trepidant\
angoas\ a omului de profesie care se aga]\ cu ambele mîini de
pîrghiile culturii pentru înc\ un efort intelectual de a salva o
metod\ [tiin]ific\ pîn\ mai ieri prolific\.
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. Mai colaboreaz\
cu articole la Radio România Cultural.igor mocanu
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Una din realiz\rile {trumfilor aafar\ ddin ffabric\ e radiografierea prostiei pure. S-a mai f\cut, dar
la M. Ianu[ e un demers de medita]ie poetic\ foarte bine pus la punct: s\ la[i prostia din tine
s\ vorbeasc\: 
Unde e cerul? [i unde e z\pada?
Unde e Castro? [i unde e Zappata?
Unde-i Garincha? {i unde Jardel?
Unde-i programul xxl?
Unde-i z\pada?
{i unde-i Poplaca?
Unde e cerul
zgrum]uros, de o]el?
unde sînt banii?
[i unde e banca?

Unde-i programul (de pe *) xxl?
* variant\. 

Sper c\ nu se sup\r\ nimeni dac\ vin cu o completare :
Vai, tractorist, unde-i finalul?
Zac, ametist (ame]it **)
Îmi uit jurnalul!!!
Fac Litovoi
Întreb: unde-i barca?
Merg înapoi: Iat\ remarca!
** variant\
Exemple de acest tip sînt pu]ine ca poeme luate integral, dar elementul
ca atare, lucrul cu debilitatea cerebral\, se g\se[te în tot volumul. O
consecin]\ tocmai a acestei debilit\]i cerebrale e abilitatea poetului de a
lucra cu abjec]ia pur\, cu urîtul pur:
Îmi place s-o fac ca un artist,
Îmi pace s\ stau îndelung în tine,
Pe penisul meu scrie ianu[  inside –
un virus homofob mi-l sus]ine…
femeile sînt, aproape toate, cu mine…
Îmi place s-o fac ca un artist

mi-o bag într-un prezervativ cu ]epi
înainte
s\ mi-o bag în tine. 
Completarea mea: 
Îmi place cînd mi-o scot c\
nu mai e[ti intact\
M\ m\nînc\ în rect
La ora exact\
Fac mi[to atunci cînd îmi convine
Femeile sînt, aproape toate, cu mine.
Dup\ p\rerea mea, impurit\]ile, secre]iile psihologice nu pot da poezie decît dac\ sînt
înso]ite de zbatere real\ înspre ceva, cum erau pe alocuri în primele volume ale poetului;
aici poetul e relaxat [i flasc; nu face decît s\ ne arate banaliatatea tîmp\ în care se
complace:
Via]a are prea multi pixeli neretu[a]i –
m-am prins
de mult\ vreme de asta, iar
Foto[opul nu face fa]\ situa]iei - via]a ar trebui f\cuta din curbe etc.
Aicea sînt banii
Aicea sînt banii
{i aicea o poz\
trimis\ de un amic
de demult - cineva pe malul m\rii etc.  

La fel, lipsa afirm\rii de sine nu poate da poezie decît dac\ e înso]it\ de  inocen]\ real\. Aici
avem combina]ia cea mai nefericit\: con[tiin]a de sine sedat\, strab\tut\ în schimb de
ghidu[ii, [trumfi, ilogisme, mici obsesii, mici perversit\]i etc. Un individ cu multe patologii are
mai multe [anse la poezia grav\ decît individul echilibrat doar dac\, într-adevar, acestea trezesc
un orgoliu brutal al cî[tig\rii eului, iar M. Ianu[ e departe de a realiza acest lucru în acest volum
[i o cam l\b\re[te:
Într-o zi o s\ merg în Argentin
{i o s\ g\sesc un  pub  înecat de lampadare
La o mas\ înalt\ dou\ studente sofisticate
Or s\-[i învîrt\ frapeurile cu ni[te paie lungi…
sau:
Janush: Home alone 30…
Janush: O s\-mi fac\ o vizit\ cineva cu picioare lungi?
Janush: M-am îndr\gostit de Andreea Marin
Janush: Pentru c\ are picioare extrem de lungi… etc.
Totu[i sînt unele exceptii notabile, în care se renun]\ la cotidianismul plictisitor [i la spoiala plin\ de
familiarit\]i: 
Eram în interiorul muzicii –
un cor de îngeri mi se leg\na
foarte încet în cap…
Eram în\untrul muzicii - deschisesem fermoarul realit\]ii
[i pluteam eu însumi
la mine în cap
într-un orgasm de culori
Îmi înghi]isem mîinile.
Îmi mu[casem inima.
Pluteam 
Eu însumi în mine (Un ddreams mmanager aal uunei ccompanii sscufundate) 
sau:
Cînd eram mic
Îmi pl\cea oriunde [i orice…
Camera bunicii era un palat
Castanul din fa]\ era un om magic,
Ce a]i f\cut din mine
dup\ asta?
Ce cuno[tinte de rahat
mi-a]i b\gat în cap
{i în ce lume m-a]i aruncat?… (Versus - VVersus MM).
Dar pu]ine.

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.  
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e cîteva s\pt\mîni îl întreb pe buchinistul de lîng\ Universitate de-o carte: Walden,
de Henry David Thoreau. Ce leg\tur\ are Thoreau cu ce urmeaz\ s\ spun? Are!
O vreme am crezut [i eu, ca al]ii, c\  blog-urile române[ti sînt pur [i simplu pierdere
de vreme (nu c\ n-a[ crede [i azi asta, dar constatarea o fac altfel!). Am [i nimerit

de prea multe ori peste tot felul de [mecheri, de „fecioare despletite”, peste o faun\
dubioas\ [i proliferant\. Discu]iile care aveau tangen]\ cu literatura mi s-au p\rut
crunt dezam\gitoare – culmea, chiar mai dezam\gitoare decît îns\[i absen]a preocup\rii
pentru carte! M\ gîndeam c\, în principiu, dac\ \[tia care au leg\tur\ cu Internetul sînt
atît de kitsch în gusturile lor literare [i culturale, atît de limita]i, de conservatori, focaliza]i
pe cîteva c\r]i vînturate de PR-i[ti improviza]i sau pe ni[te volume b\trînicioase, ce s\ te
mai a[tep]i de la al]ii? Am întîlnit puzderie de amatori, de veleitari postîndu-[i semidoctele
opinii, uneori cu un tupeu fudul, protejat de identitatea anonim\, sau poezele jalnice,
jurnaleme (m\car pu[tii de 12 ani peste care am dat nu aveau [i preten]ii de literathur\,
vorbeau despre [coal\ [i admirau unul la altul stilul de a posta cool). M\ hot\rîsem s\
abandonez domeniul definitiv. Asta pîn\ cînd, într-o zi, am fost trimis\ de cineva [i la
„terorism de cititoare” [i, de acolo, am ajuns, din blog în blog, tot mai departe, la o întreag\
comunitate de oameni tineri (presupun), „de-ai mei”, despre care [tiu deja destule [i pe
care, cînd am timp [i chef, îi vizitez cu pl\cere, ca s\ v\d ce mai fac, pe unde mai sînt, cum
o mai duc, ce mai citesc [i ce mai zic, ce muzici mai ascult\, ce mai g\sesc de împ\r]it cu
al]ii din multiclickabila noastr\ internetosfer\. lucia t. (terorista cititoare), de pild\, are,
în general, gusturi literare asem\n\toare cu ale mele [i, în plus, trece pe la  blog-ul lui
Monsieur Assouline (pe care-l citeam alt\dat\ în Lire). Am asistat odat\ cum pleda
pentru Mircea Iv\nescu, încerca s\ fac\ fa]\ unui goblin cultural. 
lucia t. are, prin alte p\r]i, zeci de „rubedenii” – de la teribila miss snark, autoreprezentat\
cu un topor în mîn\, [i care ia la mi[to autori care-i trimit c\r]ile, la beatrice, cuné [i caroline,
de la bookish lore [i tuckova (americanca tr\itoare în Cehia) la tipa (cred) care î[i zice
superfast reader, de la doppelganger din Vancouver la kimbooktu bibliomanul, care
trimite pe blog-ul lui inclusiv la bijuterii legate de c\r]i! Numai la stefanie din
Minnesota (So Many Books) g\se[ti trimiteri la vreo sut\ de alte blog-uri care au treab\
cu literatura! Zilele trecute am dat peste cineva care scrie în spanglish! 
Dar s\ revin pe meleagurile noastre… Dup\ cîte o vizit\ pe la lucia, mai trec, uneori,
pe la white noise, interesat\ de po-mo, m\ opresc [i la Zaza, care are Craii dde CCurtea
Veche „b\tu]i în cuie pe noptier\” [i e înconjurat\ de o ga[c\ de fete, blogger-i]e [i
ele – “Ya Ya Sisterhood”, vorba ei. Suzy e haioas\. Ionuca e plin\ de entuziasm, se ia
ca un copil mai mic dup\ cei mari [i e genul \la „must have this book”. Nimeresc [i pe
la corcoran (c\ruia îi trimite scrisori faine, despre orchestre simfonice, una – sau
unul! – tatanka). Lui îi plac filmele alb-negru f\cute în anii ’50 [i a [i ochit interviul
cu Gellu Naum publicat de curînd într-o revist\. Mai sînt [i vio (cu toate avatarurile
ei), minchas care are pisic\ [i ni[te papucei de cas\ ro[ii (cum am v\zut într-o
poz\), libelula (care face fotografii), tuvia cu literaturile ei medievale [i prea-actuale,
moutona (cum îi zic unii), m\car pentru c\ ascult\ Boards of Canada, dacian de la
cluj cu fotografiile lui, stingo cel frumos [i bjorkaholic, irena care scrie frumos,
maurice uberkritikul. Mi-amintesc [i de oblia pentru c\-i place Michel Serre. Ar mai
fi [i o fat\, maya, care cite[te poezii (de autori ca lumea, în general). A! {i unu’
vic, intr\ pe la al]ii prin  blog-uri [i zice lucruri de[tepte, eu zic mai mereu c\ are
dreptate. Dar mai sînt cî]iva, ca vidal, pe care nu mai [tiu de unde s\-l iau, dar de
la care mi-a r\mas cum zicea el despre nu [tiu ce carte: „vai de capul meu ce
carte! vai mie ce mi-a pl\cut!” (fericit autorul care-l are cititor pe Vidal!).
B\ie]i faini, fete faine. Unii tr\iesc în România, al]ii prin Europa sau America.
Unii scriu în român\, al]ii, precum R\zvan, v\rul meu, peste al c\rui  blog
am dat absolut întîmpl\tor, în englez\. To]i sînt tineri [i foarte tineri, îmi
imaginez ([i dac\ nu, cu atît mai  chapeau bas pentru ei!). Fiecare blog
adev\rat (cu c\r]i [i muzici [i „urbanisme” fel de fel) este, în sine, un sistem
de valori, de repere. Unul  clickabil, sonor [i vizual, extensibil. M\ simt mult
mai aproape de ei, de „sistemul” conectat la viu, decît de majoritatea
litera]ilor români, mul]i debran[a]i de la adev\rata via]\ („la vraie vie”,
aia de care vorbea Rimbaud), nu doar cea literar\…
„Nu-]i mai pierde vremea cu  blog-urile”, mi-a spus mai deun\zi cineva,
mirat c\ un scriitor serios se poate „coborî” atît de… jos. Nu-mi pierd
vremea deloc. M\ prind repede dac\ am de-a face cu plevu[c\. Pe
de alt\ parte, mie mi-a pl\cut întotdeauna în  underground.

Acolo g\sesc mult mai mul]i afini decît la suprafa]\. La suprafa]\
e, adesea, plictiseal\ mare, ritualuri false, ipocrizie, minciun\,

strategii sulfuroase. Mi-a venit în minte o compara]ie cu filmul
Shark TTale, \la cu Oscar pe[ti[orul [i rechinii cei r\i. În lumea

aia gri, a rechinilor gri [i importan]i, nu se întîmpl\ nimic
surprinz\tor, doar lucruri gri, serioase [i imobile precum

caldarîmul cel gri. Ce plictiseal\ la rechinii de suprafa]\! Ce
gri! Dac\ mergi mai departe – cred c\ în jos! – dai de alt\

lume, a pe[tilor mici, colora]i, haio[i, trendy. Acolo e via]a
cea adev\rat\, anti-gri (care î]i face chef s\ scrii!). Nu-s

doar bîrfe [i insulte, cum spunea cineva pe un supervizitat
blog fran]uzesc, ci, de multe ori, o zon\ a libert\]ii

frumoase [i a entuziasmului.

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,
CCllaavvaa.. CCrriittiiffiicc]]iiuunnee ccuu GGeelllluu NNaauumm, 2004).  

DD

num`rul 5.......................................................................................martie 2007.....................................................................................................noua literatur`

Marius Ianu[, 
{{ttrruummffiiii aaffaarr\\ ddiinn ffaabbrriicc\\,, 
Ed. Cartea Româneasc\,
2007, 113 p.

14

simona
popescu
volubilis

blogg-uurile 
[i Shark TTale

c`
r]

i



noua literatur`..........................................................................................martie 2007.................................................................................................num`rul 5 

15

Complexul RRomânia
* ppies\ ppremiat\ dde UUNITER `̀n 22007, ppublicat\ lla EEditura UUnitext.

Motto: „Regimul comunist din România a fost ilegitim [i criminal’’ 
Traian B\sescu

Personaje:
Georgic\
Mircic\
Mama lui Georgic\
Tata lui Georgic\
Bunica lui Georgic\
Mama lui Mircic\
Securistul
Corul pionierilor

Piesa este gîndit\ ca o succesiune de  clipuri dramatice. România ante [i post Revolu]ia din
1989 este o instala]ie în care fiecare clip e un calup de istorie colectiv\ [i individual\. Ideea
de instala]ie fragmentat\ dramatic trebuie s\ fie baza mont\rii. Publicul e a[ezat pe patru
laturi, iar actorii joac\ în mijloc, creîndu-se imaginea unui careu de la serb\rile cu pionieri.
Pe scen\ sînt dou\ por]i de fotbal. Interven]iile pionierilor sînt gîndite exact ca ni[te faze
de fotbal. 

Clip 11
(9 seara 1988, Georgic\ î[i face temele la lumînare, în buc\t\rie)

Georgic\: Scriu la lamp\. România e o ]ar\ în care formele de relief se îmbin\ armonios.
Avem [i munte, avem [i mare, avem [i deal, avem [i cîmpie. Avem o geografie cu multe.
Celelalte ]\ri ar vrea s\ aib\ ce avem noi. Marea noastr\ Neagr\, Vîrful Omu, Babele
noastre, podi[urile noastre, crucea noastr\. Dar n-au... 
Am cravata mea, sînt pionier
{i m\ mîndresc cu ea, sînt pionier... 
Tot înainte vredinici pionieri,
Fii de bravi eroi, pe plaiul românesc,
La [coala muncii dobîndim puteri, 
Comuni[ti ai patriei cresc. 
În închisoarea Doftana mi-au pus cravata [i mi-au spus s\ fiu mîndru. {i eu am fost... Jur pe
ro[u s\-mi îndeplinesc datoriile de pionier al Republicii Socialiste România. Tovar\[e
Nicolae Ceau[escu, noi, copiii României, v\ mul]umim. Da’ de ce? Mama zice c\ sînt
întreb\ri care nu se pun. Înve]i [i zici. Mama e profesoar\. Pionierul e viitorul ]\rii. Azi
pionieri, mîine uteci[ti. Poimîine eroi. Tata o fi erou? Cînd îl întreb, nu-mi r\spunde. Tata e
inginer. Eu voi fi luminos, tu vei fi luminoas\, el/ea... Tovar\[e... Noi vom fi lumino[i...
Nicolae... Oameni-lumînare... Ceau[escu... Literele alunec\. România se l\b\r]eaz\ cît
caietul meu dictando liniat în trei culori cunosc pe lume, [nurul meu e o minune. {nur ro[u
ca sîngele de eroi au fost, eroi sînt înc\ [i-or fi... 
V\d gri. Peste tot ciorchini gri cu ferestre. Mama gri. Tata gri. Strada gri. România gri. Pi
culmilii progresului. Mam\, de ce nu zice tovar\[ul Ceau[escu pe? Stindard de leg\mînt,
sînt fericit pionier pe-acest p\mînt. Tac [i scriu. Într-o zi o s\ ajung comandant de unitate.
{nur albastru ca cerneala de la stiloul meu cu pompi]\. Stilou chinezesc. Tr\iasc\
Ceau[escu, tr\iasc\ [i poporul! 
Scriu la lamp\. 
La, la, la, 
Ceau[escu [i lumina, 
Bucuria [i bobina. 

(Intr\ mama în buc\t\rie. Apare un grup de pionieri care, dup\  fiecare replic\, va rosti în
cor un vers [i va alerga de la un cap\t la cel\lalt al terenului driblînd între cele dou\ por]i)

Mama: Ai scris?
Corul ppionierilor: Din steagul t\u ne-ai dat cravata
Georgic\: Da.
Corul ppionierilor: {i-n ochi ne-ai pus lumina z\rii.
Mama: De ce-s atîtea [ters\turi?
Corul ppionierilor: Sîntem întotdeauna gata,

(Îi rupe pagina. Unul dintre pionieri pune mingea la mijlocul terenului)

Georgic\: Nu, te rog.
Corul ppionierilor: Partid iubit, lumina ]\rii.

Mi-ee ffric\
Personaje:
Ela, 33 de ani
Cris, 35 de ani
B\trîna, în jur de 70 de ani
Doamna ccu cc\]elul, în jur de 60 de ani
Feti]a ddin bburt\, jucat\ de o b\trîn\
Cer[etorul, 18 ani
Tipul ccu ddiplomatul, 38
Tipul dde lla MMcDonald’s, în jur de 70 de ani

Textul este conceput fragmentar, secven]ial. Corporalitatea trebuie s\ fie puternic
explorat\.

Scena 1
(Sta]ie de metrou. E g\sit\ o saco[\ ro[ie în care se crede c\ este o bomb\. Agita]ie,
înghesuial\. Ecrane pe care curg reclame)

B\trîna: }îrîit.
Ela: }iuit.
B\trîna: A fost ]îrîit.
Cer[etorul: P\c\nit. A fost un p\c\nit. Scurt. Obiect neidentificat lîng\ co[ul de
gunoi. 
B\trîna: Alarm\!
Voce lla mmegafon: Sta]iile de metrou sînt dotate cu sisteme de protec]ie
ultraperformante. Nu v\ panica]i. Don’t panique ! Ne vous paniquez pas ! Thank
you very much.
Ela: Dac\-i o bomb\? S\ fugim!
Tipul MMc: Prioritatea McDonald’s este siguran]a alimentar\. 
Ela: M\ sufoc.
B\trîna: To]i ne sufoc\m.
Tipul MMc: Noua promo]ie Mc All. Toate gusturile în unul singur.
Vocea: Our employees take care of your safety. Zilnic, sute de angaja]i ]in la lini[tea
ta.
Un ttip ccu ddiplomat: Da]i-mi voie.
Ela: Unde?
Tipul ccu ddiplomatul: Am de semnat o asigurare pe via]\.
Cer[etorul: Ghinion.
Tipul MMc: Vit\ pur\ 100%. McDonald’s î]i asigur\ ingredientele de care ai nevoie.
Carnea, pe[tele, cartofii, laptele [i cerealele. Fresh food, safe life !
Vocea: Milioane de oameni aleg în fiecare diminea]\ metroul. În metrou, împreun\,
pentru o via]\ mai bun\!
Cer[etor: Oameni buni, dac\ pute]i [i dac\ ave]i posibilitatea… Da]i c\ tot muri]i.
Vocea: O echip\ de speciali[ti e preg\tit\ s\ intervin\ în situa]ii de criz\. Calm. Mult
calm. Inspira]i.
Tipul: C\cat.
Ela: M\ sufoc. Loc, face]i-mi loc.
B\trîna: Nu mai împinge]i.
Ela: Da’ nu împing.
B\trîna: Ba da, împinge]i! De ce împinge]i?
Ela: Dac\ sînt împins\, împing.
Vocea: Metroul v\ garanteaz\ rapiditate [i bun\ dispozi]ie. Solidaritate [i confort.
Tipul MMc: McDonald’s te-ajut\ s\-]i descoperi gustul. Gustul din Shake, gustul castra-
ve]ilor mura]i cu conservant E 211, gustul McTonic cu bule acidulate. Hidratarea sen-
za]iilor e responsabilitatea noastr\. Gust, gust, gust.
Tipul ccu ddiplomatul: Taci dracului! Nu vezi c\ s\rim în aer?
Tipul MMc: McDonald’s d\ gust vie]ii tale!
Ela: Nu mai împingen]i! De ce v\ tot împinge]i?
B\trîna: E pervers.
Tipul MMc: McDonald’s e lîng\ tine.
Tipul ccu ddiplomatul: Terori[ti. Pun bombe. Ne c\c\m pe noi de fric\. Scrî[nim din
din]i, ne îmbulzim ca ni[te descreiera]i. Li se rupe dac\ murim sau nu. Ucid din fric\.
O s\ vede]i, Ziua Na]ional\ o s\ fie o baie de sînge.
B\trîna: Omoar\ rîzînd. Cum s\ le fie fric\?
Tipul: Pierd controlul, î[i pierd min]ile. Frica îi face agresivi.
Ela: Nu putem s\ murim a[a. 

Un prieten al meu care locuie[te la New York îmi
povestea de curînd cum cite[te în fiecare diminea]\,
în jum\tatea de or\ petrecut\ în metrou, pagina de
fiction din revista The NNew YYorker. Nu sîntem fani ai
paginilor obsolete gen „po[ta redac]iei” [i nici ai
paginilor plicticoase de poezie sau proz\ care
îndeob[te „nu se citesc”. Dar s-ar putea ca omul
contemporan s\ aib\ chef cîteodat\ [i de literatur\
pur [i simplu, chiar [i în metrou. De data asta,
fragmentele îi apar]in recent premiatei ([i
intervievatei) Mihaela Michailov, dar, în limita de
8000 de semne cu spa]ii, a[tept\m texte la
noua_literatura@yahoo.com. (L.M.)
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ideologice. Acolo unde coeren]ele de acest fel lipsesc, revistele sînt
haotice, nevertebrate, simple culegeri incongruente de texte, ca ni[te
maculatoare sau – varianta „bun\”! – ca ni[te albume cu fotografii
amestecate. Recurgînd la situa]ii ilustrative din trecut: ar fi fost
absurd ca în publica]iile avangardiste s\ nu fie bine primi]i
avangardi[tii, ci tradi]ionali[tii [i invers!
Rezult\ – pe de o parte – c\ autenticii cronicari (adic\ independen]i
în judec\]ile lor de valoare) se exprim\ liber, ceea ce poate produce
diferen]e importante în evaluarea nout\]ilor editoriale; dar [i
– pe de alt\ parte – c\ e de a[teptat ca în revistele bune, coerente,
s\ existe o oarecare compatibilitate a verdictelor. Cum gusturile
trebuie acceptate ca atare, divergen]ele r\mîn posibile. Atunci
cînd faci o gazet\ [i ]i se pare c\ orientarea ei asumat\ e contrazis\
flagrant de o cronic\ semnat\ de un critic credibil [i respectabil,
ai la îndemîn\ solu]ii redac]ionale de echilibrare a situa]iei: po]i
– de pild\ – s\-i invi]i [i pe al]i colaboratori s\-[i exprime opiniile
despre aceea[i carte; sau îi acorzi autorului ei posibilitatea de
a se explica ulterior într-un text propriu sau într-un interviu.
Uneori „echilibrarea” se produce, alteori nu.
În orice caz, în revistele pe care le-am f\cut din 1990 încoace
– Contrapunct, Litere NNou\ (cu studen]ii mei de la Filologia
bucure[tean\), Observator ccultural [i acum aLtitudini – n-am
practicat niciodat\ o politic\ riguroas\ de selec]ie a titlurilor
comentate [i cu atît mai pu]in n-am impus nim\nui o anumit\
judecat\ critic\. Nu m-a interesat s\ colaborez decît cu critici
independen]i [i am f\cut tot ce a depins de mine pentru ca s\-
i formez [i pe tinerii mei colaboratori în acela[i spirit. Drept pentru
care [i-au ales singuri despre ce [i cum vor s\ scrie. Foarte rar,
atunci cînd mi s-a p\rut c\ r\mîn necomentate c\r]i importante,
le-am propus spre recenzare, uneori cu succes, alteori f\r\.
Dac\ în Contrapunct [i în celelalte s-au v\zut criterii coerente de
selec]ie [i de evaluare critic\, înseamn\ c\ s-au aflat – iar aLtitudinile
continu\ s\ se afle – printre revistele cu identitate, cu profil, cu
ideologie. Ceea ce mi-am asumat [i am afirmat întotdeauna.
Compatibilit\]ile [i afinit\]ile cu colegii [i colaboratorii mei au
fost consecin]a fireasc\ [i au produs congruen]e f\r\ „aranjamente”.
Dac\ mizezi pe acelea[i valori de principiu – deschidere fa]\ de

experien]ele creative novatoare, cosmopolitism, independen]\ a
spiritului critic, liberalism în sensul generic al cuvîntului –, coeren]a

se constituie din mers, a[a-zicînd „de la sine”…

De mmulte oori, cconfund\m ppoliticile
editoriale/redac]ionale ccu
jocurile dde cculise [[i ccu „„micile
în]elegeri”
Mircea Vasilescu, senior-editor

Constat abia acum, provocat de ancheta pe care o realiza]i, c\ la Dilemateca
nu exist\ o „politic\ de selec]ie” a c\r]ilor care urmeaz\ s\ fie recenzate,

cu atît mai pu]in o „politic\ a verdictelor”. Nu ne adun\m în vreun conclav
redac]ional pentru a stabili dac\ recenz\m c\r]ile lui A, B [i C sau, dimpotriv\,

ale lui X, Y [i Z, [i nici nu „stabilim”, în vreun fel sau altul, ce [i cum urmeaz\
s\ se scrie despre respectivele c\r]i. Nu facem asta din motive profesionale:

a concepe o „politic\” de acest fel sau a decide  a priori o selec]ie dup\
criterii de ideologie (cultural\) nu e profesionist pentru  tipul de revist\

c\reia îi apar]ine Dilemateca. Nu e o revist\ „de cultur\”, ci o revist\ care încearc\
s\ se adreseze, pur [i simplu, oamenilor care citesc c\r]i. Tot felul de c\r]i. A[a

încît, în loc s\ premedit\m cine [tie ce politic\, am format o echip\ de
recenzen]i profesioni[ti, speciali[ti de prima mîn\ în domeniile lor (dat fiind c\

în Dilemateca sînt recenzate nu doar c\r]i de literatur\, dar [i de istorie, sociologie,
psihologie, arte, [tiin]e, ba chiar c\r]i pentru copii [i romane poli]iste). Ne baz\m

pe ei, pe gustul lor, pe intui]iile lor, pe competen]a lor. Bineîn]eles, ne consult\m
adesea, facem schimb de informa]ii, le d\m c\r]ile primite de la edituri pe adresa

redac]iei, dar ei decid. Ni se întîmpl\ de multe ori – incredibil? pentru lumea cultural\
româneasc\, poate c\ da! – s\ nu [tim, noi, membrii redac]iei, despre ce carte va

scrie fiecare cronicar la sec]iunea lui: afl\m abia în ultima clip\, cînd ne trimite articolul.
Ne dorim foarte mult, la Dilemateca, s\ comunic\m cu publicul c\ruia îi place s\ citeasc\;

drept pentru care sîntem prea pu]in preocupa]i de ideologiile literare sau „de grup” [i
de politicile aferente.
Altminteri, personal, regret c\ în România nu e limpede unde se afl\ hotarul între „stînga”16

remisa anchetei pe care am \ntreprins-o printre redactorii-
[efi ai revistelor literare rom~ne[ti a fost aceea c` orice
selec]ie – de c`r]i [i de autori – [i orice judecat` de valoare
reprezint` un demers politic, \n care se decanteaz`, de fapt,
o ideologie. Revistele rom~ne[ti ezit` s`-[i aroge deschis pozi]ii
ideologice [i, cu at\t mai pu]in, politice – poate pentru c` un
asemenea gest va fi p`r\nd o frivolizare nemeritat` a \naltei culturi,
o cobor\re \n concretul efemer, sau de dragul iluziei unui statut
ãobiectivÒ [i imponderabil. E greu de spus dac` de vin` pentru
aceast` \ncredere senin` \n valorile imuabile este ignorarea politicii
implicite a selec]iei, adic` lipsa unui proiect cu o miz` mai ampl`
sau evitarea declar`rii lui. Din selec]iile [i verdictele cu care opereaz`

presa literar` nu se poate deduce dec\t o sum` de idiosincrazii, iar asemenea aproxim`ri,
oric\t de evidente ar fi uneori, nu dau un veritabil dialog \ntre idei. Din acest punct de
vedere, critica literar` rom~neasc` pare s`-[i nege mizele ãtariÒ, de selec]ie – care nicic\nd
nu poate fi exclusiv estetic` – [i risc` s` par` un exerci]iu retoric, adesea cu un parti-pris
minor, care nu ]ine de economia bunurilor simbolice, ci mai degrab` de comer]ul ilicit de
influen]`. Preten]ia neafilierii produce confuzie [i un fel de zumzet subteran insistent pe
care nu po]i nici s`-l iei \n serios, nici s`-l ignori, [i care poate u[or manipula cititorii \nspre
una sau alta dintre direc]ii.  Necesitatea asum`rii unei politici se leag`, astfel, de situarea
\n c\mpul literar, de a[tept`ri, de scopuri [i mai ales de onestitatea fa]` de cititori. R`spunsurile
de mai jos mizeaz`, aproape toate, pe ãvaloareÒ ca pe un ideal out of time and place [i pe
calitatea scrisului cronicarilor, ca [i cum acest scris ar fi doar o art` \n ea \ns`[i, nu un
exerci]iu, \n fond, persuasiv, \n spatele c`ruia st` o supratem`. Doar dou` dintre r`spunsuri
\[i pun problema existen]ei unei ideologii – unul dintre ele o asum`, altul o dore[te. De
asemenea, doar doi dintre cei care ne-au r`spuns au ad`ugat [i numele columnistului preferat
din presa cultural` str`in`: Mircea Vasilescu s-a referit la TThhee NNeeww YYoorrkkeerr, iar Mihai Iov`nel
la Slavoj ŽŽižžek. (A.C.)

F\r\ iindependen]\ dde oopinie nnu eexist\ ccritic\
adev\rat\
Ion Bogdan Lefter, director editorial

Cum în literatur\ nu se aplic\ re]ete stricte [i nu se ob]in rezultate exacte, e imposibil ca un poem sau
un roman s\ ne plac\ tuturor la fel [i în acela[i fel. Chestiune de gust, de sensibilitate, de raz\ de cuprindere,
de experien]\ de via]\ [i de lectur\. Marile opere sau capodoperele pot beneficia de întîmpin\ri triumfale,
îns\ pentru valid\rile larg-consensuale [i pentru absorb]ia în canon e nevoie de timp. În imediat, evalu\rile
uniforme nu sînt posibile decît în cazul aranjamentelor în grup (dac\ pot pentru ca s\ le zic a[a).
Altfel, doi critici n-au cum s\ produc\ despre aceea[i carte cronici perfect echivalente.
Din p\cate, aranjamente se mai fac, fie c\ sînt ticluite ca atare, fie c\ participan]ii î[i subîn]eleg sarcinile:
în anumite reviste sau „carteluri” de reviste culturale, despre nout\]ile editoriale semnate de
„autorii casei” se scrie la unison, elogiu lîng\ elogiu, cam cu acelea[i „argumente”, cam în acela[i
limbaj. Po]i ghici dinainte ce vor spune cronicarii s\pt\mînalului X, ai lunarului Y sau ai trimestrialului
Z despre opul Cutare. Nu e nevoie de mult\ fantezie ca s\ prezici [i cine va scrie despre cine. Depinde
de cî]iva parametri: raporturile autorilor comenta]i cu gazeta respectiv\ [i cu anturajul ei; pozi]ia
lor în grupurile intelectuale conexe (vedete sau doar secondan]i, respectiv „boieri”, „arenda[i”,
„arga]i” – în terminologia lansat\ anii trecu]i de Sorin Adam Matei [i dezvoltat\ de Dan
Petrescu); distribu]ia regional\ [i apartenen]a la structurile locale de putere cultural\ [.a.m.d. Prea
mult r\spîndit\ în ultimii ani, maniera a afectat grav [i în profunzime fenomenul recept\rii critice,
erodînd credibilitatea genului, a speciei cronic\re[ti, a presei culturale în ansamblu, a lumii literare
[i culturale, care se dovede[te incapabil\ s\-[i men]in\ structuri puternice de autoevaluare [i de
autoreglaj.
În treac\t fie spus, cea mai trist\ fa]et\ a fenomenului mi se pare conformismul unora dintre
tinerii recenzen]i ai ultimilor ani. Prea mul]i juni s-au l\sat corup]i de grupurile de care s-au
apropiat. E adev\rat c\ unele dintre ele aplic\ reguli dure de organizare, de tip feudal sau
milit\ros, impunînd supunerea strict\ [i penalizîndu-i necru]\tor pe  rebeli. Alteori e vorba
despre solidarit\]i boeme, provinciale, veleitare, despre re]ele de servicii reciproce [i despre
alte asemenea „fr\]iet\]i”. În toate situa]iile se g\sesc – vai! – nu doar vechi combatan]i, ci
[i noi recru]i care înva]\ rapid regulile [i le respect\ f\r\ crîcnire, ba chiar – ai impresia – [i
cu un soi de mîndrie fudul\ c\ sînt accepta]i într-un grup clientelar ori într-altul. Mizez în
continuare pe tinerii care – dimpotriv\ – refuz\ înregimentarea [i-[i pre]uiesc independen]a
de opinie, asumîndu-[i pe cont propriu opera]iunea de evaluare a literaturii. Critic\
adev\rat\ nu se poate face decît a[a.
Nu înseamn\ c\ nu exist\ [i o „predictibilitate” fireasc\ [i onorabil\ a cronicilor
literare: comentatorii de c\r]i î[i au [i ei profilurile lor de autori, gustul, sensibilitatea
[.cl., deci se poate [ti ce scriitori [i ce noi apari]ii e mai probabil s\ le plac\; dup\ cum
normal este [i ca, dincolo de personalit\]ile individuale, grupurile [i periodicele
intelectuale s\-[i asume identit\]i colective, orient\ri literare, artistice, culturale,
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[i „dreapta”, c\ presa nu î[i asum\ pozi]ii ideologice clare [i la vedere. Pe cînd eram lector
de român\ la Roma, am constatat c\ în Italia era  esen]ial s\ [tii de la început c\ ziarul, revista
sau editura cutare e de stînga sau de dreapta ([i  nu exista publica]ie sau editur\ care s\
nu se „a[eze” într-o parte sau în alta). Avantajul acestei situa]ii era claritatea [i previzibilitatea
mediului cultural. Dezavantajul era un fel de dogmatism schematic: autorilor/c\r]ilor ap\rute
la o editur\ sau alta li se punea, din capul locului, o etichet\ ideologic\, în func]ie de profilul
editurii. Purcedeai, adic\, la cititul c\r]ilor „[tiind” c\ te vei adînci într-un text „de stînga”
sau „de dreapta”. Ceea ce nu era întotdeauna adev\rat. La noi, pu]in\ ordine [i claritate
n-ar strica. Dar va mai trece timp pîn\ vom ajunge acolo. {i sper ca, odat\ cu ordinea [i
claritatea, s\ nu prelu\m orbe[te din „Vest” [i rigiditatea împ\r]irii între „stînga” [i „dreapta”:
exist\, totu[i, [i gîndire independent\. În plus, societatea româneasc\ [i mediul cultural
n-au ajuns la acea maturitate [i la acel nivel de civiliza]ie care s\ permit\ un  dialog autentic
între stînga [i dreapta. Înc\ avem frustr\ri, înc\ mim\m asumarea unor valori ale societ\]ii
deschise. {i, de multe ori, confund\m politicile editoriale/redac]ionale cu jocurile de culise
[i cu „micile în]elegeri”, uitînd prea des s\ privim lucrurile în firescul lor, care scap\
„determin\rilor” [i „politicilor”...

Critica lla mmagazin
George Onofrei, redactor-[ef

În cuprinsul magazinului nostru cultural exist\, în mod explicit, doar dou\ pagini s\pt\mînale
destinate c\r]ii. Cînd a pornit revista, în 2004, ea avea doi cronicari: Lumini]a Marcu [i
Doris Mironescu. Între timp, ace[tia au devenit patru, prin „apari]ia” (în ordine cronologic\)
lui C. Rogozanu [i Bogdan-Alexandru St\nescu. În cele mai multe dintre cazuri, alegerea
volumelor le apar]ine criticilor cu care colabor\m.  
Nu am s\ fiu ipocrit: e adev\rat c\ unul dintre editorii Suplimentului dde ccultur\ este chiar
Editura Polirom [i acest lucru nu are cum s\ nu fie vizibil în programul publica]iei atunci
cînd vorbim de c\r]ile sau de autorii prezen]i în pagini. Asta nu înseamn\ c\ nu au beneficiat
de cronici c\r]i ale tuturor editurilor mari române[ti – Rao, Humanitas, Paralela 45, Curtea
Veche, precum [i ale unora mai mici – Vinea ori Biblioteca Apostrof. Dar, în general, campaniile
de promovare ale unui autor sau eveniment sînt realizate în cadrul altor genuri
publicistice, f\r\ a ne amesteca în paginile propriu-zise de carte, care au deplin\
autonomie (în parantez\ fie spus, a acuza Suplimentul dde ccultur\ c\ promovez\ prea mult
autorii Polirom sau Cartea Româneasc\ este sinonim cu a trage de urechi revistele trustului
Mediapro c\ scriu prea des despre Loredana sau a blama Cotidianul c\ pomene[te prea des
programele Realit\]ii TV).
Accentuez asupra sintagmei de „magazin cultural”. Spre deosebire de o revist\ specializat\,
scopul unei publica]ii de tip magazin este acela de „înso]ire”, combinînd  infotainmentul cu
cronicile serioase (rubrica sus]inut\ s\pt\mînal de Victor Eskenasy este doar un exemplu).
Încerc\m s\ ne p\str\m acest statut de revist\ de popularizare, evitînd la maximum specializarea.
Cronicarii literari ai Suplimentului dde ccultur\ au în]eles cum func]ioneaz\ mecanismele noastre
editoriale [i au adaptat excelent instrumentele criticii literare la publicul-]int\ al magazinului
cultural: unul foarte larg, care prime[te revista la pachet cu ziarul lor preferat sîmb\ta. 

Cum sse sscrie ddespre cc\r]i
Carmen MMu[at, redactor-[ef

Nu po]i s\ scrii despre o carte dac\ nu ai citit-o în prealabil – aceasta este condi]ia elementar\ [i premisa
de la care ar trebui s\ porneasc\ orice dezbatere pe marginea „verdictelor” critice. Diferen]a de opinii mi se
pare fireasc\, atîta vreme cît demonstra]ia e coerent\ [i se întemeiaz\ pe argumente. A[ fi chiar tentat\ s\
parafrazez o celebr\ fraz\ camilpetrescian\ [i s\ spun „cît\ diversitate, atîta normalitate”. Mie unanimitatea
mi se pare suspect\, pentru c\ oricît de asem\n\tori am fi, gîndim [i reac]ion\m în mod diferit. Coeren]a unei
reviste nu e dat\ de unanimitatea opiniilor, ci de consecven]a atitudinii ei: la Observator ccultural singura „ideologie”
este cea a valorii [i a lucrului bine f\cut. Colaboratorii [i redactorii no[tri au libertatea s\-[i aleag\ autorii [i volumele
despre care vor s\ scrie [i au, mai ales, libertatea de a-[i exprima propriile opinii în leg\tur\ cu acestea. Nu am
sugerat niciodat\, nim\nui, s\ scrie într-un anumit fel despre o carte sau despre un autor, ne respect\m prea mult
colaboratorii pentru a ne permite s\ le impunem punctul nostru de vedere – [i de multe ori chiar nu exist\, în redac]ie,
un punct de vedere împ\rt\[it de toat\ lumea. Este foarte adev\rat c\ acord\m prioritate acelor articole care
respect\ cîteva principii (de sorginte c\linescian\ a[ spune): onestitate în formularea verdictelor, argumente, ton civilizat.
{i este la fel de adev\rat c\ ne select\m colaboratorii cu foarte mare aten]ie, punînd pe primul plan calitatea articolelor.

Tocmai de aceea avem încredere în discern\mîntul [i spiritul critic
al celor care semneaz\ în paginile revistei. 

Cred c\ în critica literar\, ca [i în existen]a cotidian\, tonul face
muzica. O judecat\ de valoare are greutate doar dac\ vine la cap\tul

unei demonstra]ii critice sobre [i argumentate, pentru c\ , oricît de
popular ar fi pamfletul, acesta nu se poate confunda cu verdictul

critic. Iar de verdicte critice formulate în deplin\ cuno[tin]\ de cauz\
este mare nevoie. 

Politic\ TTiuk!
Mihail  Vakulovski,
redactor

La Tiuk! ((k-aavem kkef) a contat mereu, în primul rînd, calitatea. Calitatea textelor
[i a oamenilor care semneaz\ textele publicate în revista  web Tiuk

(www.tiuk.reea.net). Chiar dinaintea primului num\r al revistei am ales - cu
aten]ie - oamenii care s\ scrie la noi conform acestei „politici”, am mai povestit

despre asta - i-am tiukuit pe cei mai buni din domeniul lor, din punctul meu de
vedere, evident. Dan Perjovschi - doctor în grafic\, Marius Oprea - doctor în

secu, Gheorghe Iova – cel mai tare teoretician, L.I. Stoiciu – cel mai bun eseist
de atitudine, Matei Vi[niec – cel mai mare dramaturg contemporan, Dumitru
Crudu – cel mai mi[to dramaturg tîn\r, Nicoleta Clive] – cel mai  pe bune critic
tîn\r, Un Cristian – tataie al  undeground-ului actual [.a.m.d. La Tiuk public\
oameni foarte diferi]i [i ca vîrst\, [i ca forma]ie intelectual\, de la Paul Goma [i
Nicolae Manolescu la Mihnea Blidariu [i Nicoleta Esinencu, de la origini [i pîn\ în
prezent, important e ca ace[tia s\ scrie  altfel. 
Apoi am ales rubricile [i denumirile lor, aici a contat ineditul [i originalul – totul
trebuie s\ fie interesant, asta este cel mai important, iar grafica lui Perjovschi
„încununeaz\ opera”, desenele sale înfrumuse]înd [i ajutînd cu adev\rat con]inutul,
textul. Alexandru Vakulovski f\cea, printre altele, „E vremea s\ te la[i de scris”,
Nicoleta Clive] – „Hai ku 80-i[tii”, Un Cristian – „Io tac ([i fac)”, Marius Oprea -
„Pi[a-ne-am p\ mormîntul lor (portrete de securi[ti)”, Viorel Ciama – „Ce (nu) ne
enerveaz\?”, Carmina Trîmbi]a[ – „turist in romania”, Perjo – „Vedenii” etc. etc.... 
Avem anketiuk-uri, editoriale, manifeste, KLUb, scrisoriuci p\ bune, rubrici
speciale pentru cititori [i despre ce mai avem kef. Încerc\m s\ lu\m în discu]ie c\r]i
OK, care merit\, dar dac\ un critic f. bun are kef s\ scrie despre o carte na[pa, asta e,
e alegerea lui. Nu ne-am r\fuit cu nimeni în „paginile” revistei a[a, pur [i simplu, nu
avem pentru asta nici chef, nici timp. Facem revista de pl\cere [i avem pl\cerea s\
public\m numai chestii faine. În leg\tur\ cu critica literar\ profesionist\ – chiar am
avut un experiment critic inedit în acest sens. Rubrica se numea „Scurt pi 2” [i
scriam doi despre aceea[i carte, eu [i Nicoleta, unul – „pozitiv”, iar cel\lalt – „negativ”.
Ideea era [i mai complex\, dup\ ce scriam eu „negativ” [i ea „pozitiv”, trebuia s\ scriem,
la alt\ revist\, eu „pozitiv” [i ea „negativ”. Ei, autorii se sup\rau foarte tare [i
Nicoleta a renun]at la rubrica asta, de[i era tare distractiv. Am mai f\cut cîteva edi]ii
cu Sandu, apoi n-am mai p\strat „regulile jocului” [i am scris pur [i simplu doi
despre aceea[i carte, o carte foarte bun\, de obicei. Fiindc\ nu mi-a mai r\mas spa]iu,
m\ întorc la ideea anchetei NL: politica Tiuk e s\ facem numai chestii mi[to, s\ ne plac\
[i s\ avem kef pentru a[a ceva, noi [i cititorii no[tri. Tiuk! 

Ne ccontrazicem? 
Prin uurmare, ssîntem vvii…
Aura Christi, redactor-[ef

Cum alegem c\r]ile pentru recenzare la Contemporanul [i ce politic\ exist\ la
revista noastr\ în acest sens? Politica e una singur\: cea a valorii, fiecare critic –
Irina Petra[, Geo Vasile, Marian Victor Buciu, Paul Aretzu (titularii de rubric\) –,
alegîndu-[i c\r]ile singuri. Nu ve]i g\si nici un scriitor de valoare – din orice
biseric\, tab\r\, bisericu]\ literar\, din orice trib de litere ([i sînt, din p\cate,
destule, aici, pe meleagurile Dîmbovi]ei) – care s\ se plîng\ de faptul c\ a[tepta,
era sigur, a[a i s-a spus etc., c\ va ap\rea o cronic\ la ultima-i carte în
paginile Conte, aceasta îns\ n-a v\zut lumina tiparului Dumnezeu [tie din
ce motive. La Conte nu se fac liste albe, liste negre, nu exist\ r\zbun\ri [i alte,
hm, chestii nu tocmai pl\cute din aceea[i familie nu prea onorabil\ a
resentimentului. Politica verdictelor e „smuls\” din… drojdia politicii valorii.
Au fost cazuri – [i îmi doresc s\ fie cît mai multe! – cînd despre aceea[i carte
au scris doi, trei, ba chiar mai mul]i colegi, textele lor ap\rînd sub auspiciile
rubricii „O carte în dezbatere” sau „Vizor”. Uneori-adeseori, e adev\rat,
erau exprimate opinii substan]ial diferite, dar nu v\d în ce fel diferen]ele,
contradic]iile, ar afecta coeren]a revistei. Ne contrazicem? E firesc, întrucît
sîntem, de bun\ seam\, diferi]i. Ne contrazicem? Cu atît mai bine!
Prin urmare, sîntem vii. Contradic]iile, evident, nu ]in de disputa
referitoare la valoarea sau nonvaloarea cut\rui sau cut\rui scriitor
(dac\ nu ar fi avut valoare, nu i s-ar fi acordat un spa]iu generos!). Ci,
mai degrab\, de diferen]e circumscrise afinit\]ilor elective. 
De respins… recunosc, am respins ([i a[a vom proceda în continuare)
texte slabe. Am publicat îns\ comentarii ultracritice… la adresa

mea. Dintr-un soi de perversitate, s\-i spun, estetic\.
Ceea ce regret\m – [i romancierul Nicolae Breban, directorul

revistei, [i subsemnata – este absen]a în paginile Conte a unor
cronici semnate [i publicate ritmic (insist, ritmic) de tineri [i

foarte tineri critici literari. În afar\ de Octavian Soviany [i
Victor Scorade] – nume lansate de Contemporanul. IIdeea

European\ în segmentul post-decembrist, Conte [i-ar dori,
evident, s\ mai lanseze critici. Geniali, dac\ se poate. Pîn\

atunci vom publica, în continuare, în paginile revistei,
dosare întinse cu scriitori români de prim rang, pe care

încerc\m s\-i r\sf\]\m atît cît se poate [i care, în mod
sigur, merit\ mult mai mult! 
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pu]in cunoscute, bucurîndu-ne s\ public\m debuturi ale cît mai multor tineri, în m\sura
spa]iului disponibil. Singura condi]ie este calitatea recenziei, structura ei argumentativ\,
neavînd o „politic\ a verdictelor”. Da, în cei doi ani de cînd coordonez revista, am avut de
cîteva ori recenzii diferite cuprinzînd p\reri opuse despre o carte (simultan sau în numere
diferite), lucru pe care l-am considerat generos [i atractiv.

Ne fferim dde mmaniera dde aa
recenza ooameni îîn lloc dde
c\r]i
R\zvan }upa, redactor-[ef

La Cuvântul prefer\m s\ alegem cronicile [i mai pu]in c\r]ile despre care scriu colaboratorii
no[tri. Alegerea c\r]ii despre care se scrie a fost mereu op]iunea colaboratorilor. Ceea
ce ne intereseaz\ la Cuvântul în momentul de fa]\ este s\ ne ferim de maniera de a
recenza oameni în loc de c\r]i, [i mai ales, de stilul neconving\tor la care se oblig\
cronicile de convenien]\. Ca politic\ de selec]ie, fiind vorba despre o revist\ lunar\,
pot s\ spun c\ topurile pe care le propunem în fiecare lun\ sînt op]iunea redac]iei. Cum
colaboratorii no[tri au propriile lor opinii [i argumente atunci cînd este vorba despre
o carte, este posibil s\ apar\ [i verdicte critice opuse. Coeren]a revistei Cuvântul nu
ne-am propus s\ vin\ din verdictele pe care le d\m, ci din rigoarea argument\rii. Am
v\zut c\ [i pentru voi, ca [i pentru Cuvântul, sînt cam prea multe verdicte [i pu]ine
argumente în discu]iile despre literatura de la noi.

Autorii îî[i aasum\
con]inutul [[i jjudec\]ile
de vvaloare
Mihai Iov\nel, redactor

„Politica de selec]ie a autorilor [i a c\r]ilor discutate în Cultura” este suma
unor decizii individuale. Cronicarii revistei (îi amintesc pe cei focaliza]i
preponderent pe literatur\ român\: Teodora Dumitru, Alex Goldi[, Andrei
Terian, din cînd în cînd Nicoleta S\lcudeanu, radical din „din cînd în cînd” C\t\lin
Sturza; precum [i sub/sussemnatul) î[i aleg c\r]ile despre care scriu [i scriu
despre ele a[a cum îi ajut\ gustul, stilul, talentul, manierele. Cronicile sînt
semnate: prin urmare e oarecum inutil s\ mai adaug c\ autorii î[i asum\ con]inutul
[i judec\]ile de valoare. Dac\ gre[esc, o fac pe barba lor.
„Necesitatea verdictelor”? Pentru cei enumera]i mai sus, judecîndu-i dup\ textele
scrise pîn\ acum, verdictele sînt o parte important\ [i necesar\ a unei cronici, [i
nu o chestiune relativ\ la editur\, amici]ii sau la înfr\]irea dintre popoare.
Ar fi cu totul plictisitor dac\ am fi to]i de aceea[i p\rere în ceea ce prive[te valoarea
unei c\r]i. Am polemizat nu o dat\ între noi, [i am f\cut-o într-un sens relaxat – sens
derivat din caracterul relativ (dar nu [i arbitrar!) al regulilor jocului în regimul
literaturii. Oricum, ultimul lucru care mi-a trecut prin cap polemizînd, ca s\ dau un
exemplu, cu Andrei Terian a fost c\ [tirbesc „coeren]a revistei”. Dac\ am avea în cap
idealul unei coeren]e-bloc, presupun c\ nu ne-ar veni greu s\ o maximaliz\m –
semnînd toate textele la comun [i plebiscitînd judec\]ile de valoare la [edin]ele de
redac]ie.
În ceea ce prive[te orientarea ideologic\... hm. Eu m\ consider de stînga sau, pentru
c\ asta nu înseamn\ aproape nimic, m\ consider mai apropiat de marxism decît de
orice alt\ ideologie. {i nu am nici o grea]\ s\ m\ declar ca atare. Dar, sincer, 
(i) asta nu m\ ajut\ prea mult s\ spun dac\ o carte e bun\ sau proast\, 
(ii) nu m\ împiedic\ s\ frecventez teoria „adversarului”, [i 
(iii) spre ru[inea mea, habar nu am dac\ Teodora Dumitru, Alex Goldi[ sau Andrei Terian
sînt de stînga sau de dreapta – de[i sîntem prieteni [i, cel pu]in cu Terian, vorbesc aproape
zilnic despre ce se public\ prin zon\.

Dac\ ttextul ppropus
nu ccorespunde
axiologic, sse rrefuz\
Cassian Maria Spiridon,
redactor [ef 

În actuala serie, prin articolul program din ianuarie 1996, ne-am propus s\ continu\m
direc]ia instituit\ de fondatorii Convorbirilor lliterare, afirmînd un accentuat profil critic
prin care s\ d\m seama, cît mai cuprinz\tor, de apari]iile editoriale curente.
Revista Convorbiri lliterare, în structura ei, cuprinde dou\ capitole distincte: „Cronic\ literar\”
[i „Comentarii critice”.
Prioritar, sîntem preocupa]i s\ r\spundem critic la volumele trimise de autori sau editori
redac]iei sau sus]in\torilor de rubrici. De asemenea, criticii de la Convorbiri lliterare au
libertatea, la rîndul lor, s\ propun\ [i s\ scrie despre anumite c\r]i. Nu se impune nici unuia
dintre colaboratori cum [i ce s\ scrie, ce „verdict” s\ aplice etc.
Au fost c\r]i care au avut parte de comentariile a doi cronicari care au avut opinii critice
total diferite.
Libertatea de opinie este asigurat\, cu singura obliga]ie de a se men]ine în marginile
adev\rului [i f\r\ a ie[i din limitele urbanit\]ii. Îndeplinite aceste condi]ii, dac\ textul propus
nu corespunde axiologic, se refuz\.
Sîntem contra unei politici provinciale sau de grup. Revista este deschis\ tuturor celor care
scriu cu talent [i cu interes pentru cultura [i literatura autohton\, indiferent în care parte
a ]\rii sau a planetei î[i afl\ domiciliul. Mai ales în condi]iile actuale cînd internetul asigur\
comunicarea aproape instantanee. De altfel, revista are un  site (http://convorbiri-
literare.dntis.ro) înc\ din 2001, vizitat zi de zi de cei interesa]i de lecturarea celor mai
recente numere, cu posibilitatea de accesare în memorie [i a numerelor ap\rute din 2001
pîn\ la zi.
Convorbiri lliterare nu este blocat\ de rubrici în care semneaz\ de ani de zile aceia[i
colaboratori. Nu-i încremenit\ în proiect, ca s\-l calchiem pe Kant. Are suficient\
flexibilitate [i deschidere pentru a primi [i sus]ine noi autori, mul]i devenind, în
timp, nume importante.
C\r]ile care nu ajung la redac]ie sau la colaboratorii ei, sigur, nu sînt comentate (a[a
cum nu facem schimb de reviste decît dac\ [i noi primim publica]ia), de asemenea
nici multe din cele primite, pentru c\ pur [i simplu sînt sub nivelul estetic minim
necesar pentru a merita m\car o not\ critic\.
Totodat\, din decen]\, nu sînt comentate în Convorbiri lliterare c\r]ile publicate de
redactorii revistei, se în]elege, nici ale redactorului [ef. Sîntem, probabil, singulari
prin respectarea acestei rigori, într-un peisaj publicistic în care se perpetueaz\
sau apar reviste care au drept singur\ ]int\ cît mai multe recenzii despre c\r]ile
celor implica]i în redactarea publica]iei.
Coeren]a revistei se sus]ine prin structura ce [i-a impus-o [i pe care o
respect\ cu abateri nesemnificative [i, totodat\, cum afirmam la început,
prin continuarea în spirit a direc]iei ini]iale, cu actualiz\rile fire[ti.

Singura ccondi]ie eeste
calitatea rrecenziei
Marius Vasileanu, 
redactor-[ef

Nu exist\ o strategie unitar\ legat\ de recenziile care apar în revist\.
R\mîne la latitudinea celor care se pricep mai bine decît subsemnatul,
critici tineri în care am avut deplin\ încredere, cooptîndu-i în redac]ie
- Bogdan-Alexandru St\nescu [i Bogdan Cre]u, în primul rînd.
Aleatoriu ve]i mai g\si multe alte semn\turi apar]inînd tuturor
genera]iilor (de la Claudiu Komartin la Traian T. Co[ovei etc).
Primim, de asemenea, [i recenzii ale unor persoane mai18
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vocile de pe net

orin Adam Matei începe cursul de la Universitatea Purdue pe tema
Ciberspa]iului cu întrebarea Ce îi atrage pe oameni atît de mult la
o comunitate virtual\? La aceast\ întrebare exist\ mai multe r\spunsuri
posibile. În primul rînd, pe un forum/blog oamenii î[i pot adopta
o nou\ identitate, diferit\ de cea din realitatea de zi cu zi,
re]inerile sau probleme de comunicare, complexele de orice fel (fizic
sau moral) care ar putea ap\rea într-o discu]ie fa]\ în fa]\ dispar
aici. Internetul nu ]ine cont de religie, sex, orient\ri politice.
Pe net exist\ chiar un cod al „bunelor maniere”, cu reguli ce privesc
comportamentul utilizatorilor pe forum-uri, blog-uri, e-mail-uri,
chat, Netiquette. Reguli precum gînde[te înainte s\ postezi,
aminte[te-]i c\ vorbe[ti cu un om, cel care posteaz\ trebuie s\
citeasc\ [i s\ respecte regulile forumului respectiv, s\ fie on-topic,

este recomandat\ evitarea majusculelor (care sugereaz\ un ton r\stit) sînt cele mai cunoscute
astfel de reguli. 
Pe forumurile literare române[ti aceste reguli sînt cînd înc\lcate, cînd respectate, în func]ie
de cultura [i bunul sim] ale fiec\ruia. În general, discu]iile de pe forum-urile care nu sînt dedicate
exclusiv literaturii, amintesc de rubrica „Populi Box”. Un exemplu bun în acest sens este forumul
Radio Guerilla. La întreb\rile: „Ce c\r]i citi]i acum? Ce car]i ave]i pe noptier\?”, r\spunsurile
au fost dintre cele mai diverse: de la Abatorul ccinci, de Kurt Vonnegut, cu comentariul „deconcertant\”,
pîn\ la Hesse [i Lupul dde sstep\, cu comentariul „foarte tare … romanul, mi-am dat seama c\ [i
eu sînt un lup de step\”. Dar sînt [i comentarii misogine precum: „acum caut In VVitro de
Daniela Ra]iu. Am auzit c\ e ceva de capul c\r]ii \steia... om vedea... în general, femeile nu
scriu atît de bine”.

În ceea ce prive[te blog-urile [i
forum-urile specializate pe literatur\
trebuie subliniat faptul c\ acestea
sînt realizate de oameni de
cultur\/scriitori cunoscu]i: Cornel
Mihai Ungureanu cu a sa Pr\valie
cultural\, hyperliteratura.reea a

lui Marius Ianu[, revista lui Mihail Vakulovski [i al lui Alexandru Vakulovski, Tiuk!, blog-ul lui
R\zvan }upa, corpuriromâne[ti sau  blog-ul lui Florin L\z\rescu, lazarescu.reea.
Este de remarcat diversitatea ofertelor de forum-uri [i blog-uri române[ti. Pot spune c\
exist\ o comunitate activ\ [i stabil\ dedicat\ acestor discu]ii literare. O comunitate care vine
s\ contrazic\ ideea c\ oamenii nu mai citesc, c\r]ile/revistele nu se vînd. Datorit\ vitezei de
circula]ie a informa]iei, dar [i a costurilor reduse, oamenii prefer\ s\ citeasc\ o revist\ literar\

on-line [i s\ participe la diferitele discu]ii
de pe forum-urile respective. Exist\ [i
cazuri de clon\ în care un utilizator
adopt\ dou\ indentit\]i pentru c\ nu
vrea s\-[i asume anumite p\reri/declara]ii
pe care le-a postat.

Unul dintre cele mai cunoscute  blog-uri
literare este cel al lui Drago[ Bucurenci, RealK.
Drago[ Bucurenci a venit cu un concept nou
la noi, a scris un roman pe blog. Important este
nu con]inutul, ci suportul romanului: de la
suportul ini]ial digital, acesta trece pe un suport
tradi]ional, fiind publicat în 2004 de editura
Polirom în colec]ia Ego.Proz\. Ceea ce este de

remarcat este c\ autorul a avut tot timpul posibilitatea s\-[i schimbe textul în func]ie de reac]iile
cititorilor.
Interesant\ este compara]ia între cei care posteaz\ pe un forum cultural [i cei care posteaz\ pe un forum
dedicat calculatoarelor [i jocurilor. Primii au o via]\ social\ activ\, pe cînd cei din urm\ se supun sloganului
Play Station 2, the end of your social life.
În concluzie, fenomenul forum-urilor [i blog-urilor este unul dinamic [i dezvoltat, chiar [i în România.
Oamenii sînt interesa]i s\ discute, s\-[i dea cu p\rerea, s\ participe la discu]ii virtuale. (E.D.)

CCuumm ssccrriiuu 
oo ccrroonniicc\\ lliitteerraarr\\??

m privit mereu cu neîncredere acele
cronici literare care se str\duiau cu tot
dinadinsul s\ acopere toate posibilit\]ile
pe care ]i le deschide o carte. O cronic\
literar\ are în medie 7000 de semne,
acesta este standardul românesc. O
carte are mai multe mii de semne [i
înc\ [i mai multe sensuri. Iar de la teoria
literaturii [tim c\ în spatele unei c\r]i
sînt puse la b\taie cel pu]in patru planuri
care s\ asambleze totul final.  Pe
lîng\ lumea, real\ sau închipuit\, pe
care o na[te o carte, cu toate mecanismele
ei de construc]ie narativ\ sau de expunere

a ideilor, aceasta mai are [i un autor care o elaboreaz\, iar autorul are
un nivel de cultur\ pe care lucreaz\. Dar o carte mai este [i profund

impregnat\ de coordonatele spa]iale, temporale [i [tiin]ifice ale timpului
ei, din cauza, sau datorit\, culturii autorului. {i aceast\ carte se adreseaz\
inevitabil cuiva, generîndu-[i cu de la sine energie propria imagine despre
cititorul pe care [i l-ar dori. S\ nu uit\m, de asemenea, c\ nu to]i cei care
citesc o carte de (non)fic]iune cunosc teorie literar\. La urma urmei, de ce
n-ar vrea s\ scrie despre un roman un istoric ori un sociolog? Un istoric
literar sau un medic? Un conservator sau un comunist? 
Prin urmare, e limpede c\ o abordare exhaustiv\ a celei mai simple c\r]i
de (non)fic]iune presupune dac\ nu înc\ o carte despre textul prim, m\car
un text elaborat care s\ aib\ cel pu]in 7-8 capitole. Nimeni nu va ajunge la
aceast\ performan]\ într-o publica]ie literar\, iar a te înc\p\]îna s\ acoperi
o por]iune cît mai larg\ a posibilit\]ilor unei c\r]i nu este o solu]ie de
succes [i produsul final va ac]iona în detrimentul c\r]ii.
{i atunci, cum vorbe[ti despre o carte pe spa]iul unei singure pagini de revist\?
În principiu, po]i s\ o faci cum vrei tu, exist\ îns\ ni[te exigen]e de la care nu
te po]i sustrage oricît de mult ]i-ai dori acest lucru. Ca [i în cazul c\r]ii despre
care ai ales s\ vorbe[ti, textul t\u despre acea carte va fi determinat iremediabil
de forma]ia ta cultural\, ca poten]ial autor, [i mai ales
va fi determinat de preocup\rile tale culturale de
moment. Admit aici cazul fericit în care un autor
de cronic\ are, în termenii lui Roland Barthes, un
sistem de lectur\ deja format. 
A[a stînd lucrurile, e clar c\ nu po]i vorbi despre
totalitatea posibilit\]ilor unei c\r]i într-un singur
articol. {i asta nu pentru c\ n-ai fi în stare, ci
pentru c\ acest demers va dep\[i alarmant orizontul
t\u de preocup\ri culturale din momentul scrierii
cronicii. Te vei min]i cu neru[inare dac\ vei considera
c\ dintr-un roman te intereseaz\, pe rînd, toate
temele exploatate de autor, toate elementele de
naratologie, toat\ viziunea autorului despre un
anumit moment istoric, tot statutul nu [tiu c\rei
categorii sociale prezente în carte. {i, mai ales, te
vei min]i [i mai mult dac\ vei încerca s\ faci o
prezentare neutr\ a acelei c\r]i. O carte, dac\ nu
te atinge cu ceva, nu exist\ pentru tine [i într-o
s\pt\mîn\ o vei da uit\rii. Iar dovada c\ te-a atins
este faptul c\ te-ai decis s\ scrii despre ea. De
aceea e[ti obligat s\-mi spui mie, ca cititor,
dac\ ]i-a pl\cut sau nu, dac\ e o carte important\
din punctul  t\u de vedere, dac\ apari]ia ei se
justific\. 
Dar pentru asta î]i trebuie instrumentele necesare, altele decît impresia de
moment. Lectura ([i, implicit, scriitura) pe care o recomand [i pe care o
practic, cu mai mult sau mai pu]in succes, se leag\ nemijlocit de exigen]ele
de care am vorbit mai sus. Lectura unei c\r]i vine întotdeauna pe fondul
unei preocup\ri culturale mai largi, fie c\ e vorba de o preocupare tematic\
sau de o preocupare conceptual\, fie c\ pur [i simplu m\ intereseaz\
un anumit fenomen cultural. În consecin]\, lectura unei c\r]i seam\n\
de cele mai multe ori cu o confirmare sau cu o infirmare a preocup\rilor
mele de moment, iar articolul despre acea carte va fi întodeauna un
reflex metadiscursiv al acestor confirm\ri sau infirm\ri. 
Dac\ m\ preocup\, s\ zicem, fractalii ori logica vagului în literatur\,
atunci cînd voi scrie despre Derapaj sau despre Concert lla CCarnegie
Hall voi vorbi despre aceste dou\ concepte [i despre contribu]iile
acestor dou\ c\r]i la dezbaterea mai larg\ din jurul celor dou\ concepte. 
Mai e nevoie s\ spun c\ nu cred în cronicile de întîmpinare? S\
crezi c\ o pur\ [i simpl\ prezentare a unei c\r]i poate consemna
existen]a acesteia din urm\ înseamn\ s\-]i arogi dreptul de a avansa,
nediferen]iat, opere cu multe disponibilit\]i canonizabile. O treab\
care nu onoreaz\ cartea atunci cînd aceasta merit\ mai mult, cum
ar fi o analiz\ aprofundat\, la rece. Iar cronica de întîmpinare este
incapabil\ de a[a ceva. Dar nici s\ crezi, ca mine, c\ preocuparea
ta de moment mai poate fi [i a altcuiva [i c\ aceast\ preocupare
poate interesa pe cineva care nu a avut-o pîn\ la tine, nu aduce
mai mult\ onoare c\r]ii, îns\ renteaz\ [i, ce e mai important,
are toate [ansele s\ provoace o dezbatere în jurul respectivei
c\r]i, ajungîndu-se într-un ideal final la o analiz\ exhaustiv\
a ei, prin contribu]ia mai multor cititori care s\ lucreze um\r
la um\r. Iar asta e o diferen]\ fundamental\ fa]\ de cronica
de întîmpinare, de cele mai multe ori refractar\ eventualei
dezbateri, prin autosuficien]\. (I.M.)
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scris texte mai lejere, mai deta[ate, mai directe.
E [i firesc, c\ci marea lor parte se ascund

sub ni[te ID-uri. Îns\ [i ei (unii) o fac profesionist
pe segmentul lor [i î[i asum\ o responsabilitate

ce ]ine de spa]iul virtual. Cu unii dintre
ei am devenit amic virtual. Au o lume
interesant\ [i în expansiune. Uneori
faptul c\ Lucia T. scrie un text pe 
blog-ul ei poate fi mai important decît
un text în unul din s\pt\mînalele
culturale. 
La început de an am v\zut c\ am
fost plasat în tot soiul de topuri [i
propus la tot soiul de premii. Partea
hazlie e faptul c\ figuram la mai
toate categoriile posibile [i
imposibile. Practic, am bifat cam
totul: eseu, proz\, memorialistic\,
debut. Deci am ales bine s\
scriu în ceea ce eu numesc
„gen eretic”, adic\ un amestec.
Îns\ nu am ap\rut niciodat\
la categoria poezie. Deci, am
dedus eu, 1. nu sînt poet [i
2., nu sînt un român autentic
odat\ ce nu scriu poezie.
Asta m-a lini[tit. Ce scriu
eu? Habar n-am [i oricum
asta e treaba criticilor,
nu a mea.

TTaabbllooiiddiizzaarreeaa ccrriittiicciiii lliitteerraarree
Cezar Paul-B\descu

Felul în care mul]i critici sau jurnali[ti au comentat ultimul meu roman,
Lumini]a, mmon aamour, mi-a demonstrat c\ presa tabloid\ a cî[tigat
multe b\t\lii în spa]iul public românesc. Oameni serio[i, de la care –
cum se zice – ai oare[ce preten]ii, au picat în capcana autenticit\]ii
romanului [i l-au citit ca pe un ziar de scandal [i nimic mai mult. Asta –
presupun eu –, pentru c\ lectura presei tabloide le-a deformat grav
spiritul critic.
Unii, cum a fost de exemplu {tefan Agopian în Academia CCa]avencu, a

v\zut în roman o „fi[\ clinic\ ceva mai dezvoltat\”. Al]ii m-au acuzat de
prezentare p\rtinitoare a faptelor, de „subiectivism” (de parc\ literatura

nu ar fi subiectiv\ prin defini]ie) [i mi-au repro[at c\ nu am dat cuvîntul
[i p\r]ii adverse, eventual ca la judec\torie (“Un subiect bun pentru un

roman de (auto)fic]iune, dac\ «propria versiune asupra faptelor» n-ar fi
strîns în\untru atîta subiectivism” - Iulia Popovici, în Ziua). Probleme

asem\n\toare a avut [i Adina Dini]oiu, în Observator ccultural: „Un gest,
f\r\ discu]ie, imputabil din principiu este faptul c\, la sfîr[itul c\r]ii, autorul

public\ mail-ul autentic al fostei so]ii, text care, paradoxal, devine singurul loc
în care «Lumini]a» are dreptul la cuvînt [i la propria perspectiv\ asupra

evenimentelor.” Chestia asta, cu „mail-ul autentic” face cas\ bun\ cu un comentariu
din edi]ia online a Evenimentului zzilei, în coada unui articol care îmi prezenta

cartea ca pe „o spovedanie despre traumele divor]ului”, [i în care cititorul ziarului
scria ceva de genul „bine-bine, a

scris el despre fosta lui so]ie, dar s\-i
mai dea [i poza pe copert\, asta-i chiar

prea de tot!”. Tot acolo era [i o cititoare
care-[i încheia comentariul a[a: „A]i ghicit,

sînt femeie, [i ]in cu ea!!!”. Nu e departe,
dup\ cum se vede, de cele dou\ cititoare

profesioniste de la Ziua [i Observator ccultural,
care au sim]it c\ e de datoria lor s\ ia partea

unui personaj literar.
M\rturisesc c\ toate aceste lucruri m-au distrat

– cum s\ nu te distrezi cînd vezi atîta candoare,
animat\ de bune inten]ii? Dincolo de aceast\

distrac]ie, trebuie s\ recunosc c\ am citit cu pl\cere
comentariile critice serioase, care au v\zut în carte

exact ceea ce este, adic\ un roman (a[a au fost,
de exemplu, cronicile semnate de Lumini]a Marcu

în Suplimentul dde ccultur\, de luciat pe blog-ul Terorism
de ccititoare, de Alex Goldi[ în Cultura, de Ovidiu

{imonca în Observator ccultural, de Bogdan-Alexandru
St\nescu în Adev\rul lliterar [[i aartistic [.a.). Oricît te-ar

amuza bazaconiile, te sim]i bine ca scriitor cînd consta]i
c\, totu[i, nu ai ratat întru totul comunicarea [i c\ exist\

[i ni[te oameni care te-au în]eles.

{{ttiiuu bbiinnee 
îînn ccee lluummee lliitteerraarr\\ ttrr\\iieesscc
Simona Popescu

Paradoxal, cu cît am scris c\r]i mai bune, cu atît
s-a scris mai pu]in despre ele. Cartea mea de debut,
Xilofonul [[i aalte ppoeme, a avut peste 20 de recenzii.
Foarte multe [i Juventus. Mult mai pu]ine cartea
care m\ reprezint\ cel mai bine, Exuvii. {i mai pu]ine
cartea mea recent\, Lucr\ri îîn vverde. Dar nu m\ mir
prea tare. A[a trebuie s\ fie. În Lucr\ri... scriu despre
criticii literari (despre mul]i dintre ei) a[a: „Kritiku[ necitit
cvasipansiv/ nu împ\r]im acela[i cîmp discursiv./ Expert
textpert/ […]/ S\ m\ las pe mîna ta?/ M\ întreb de cînd
n-ai mai citit poezie pe bune?/ De cînd n-ai mai citit un
contemporan neb\[tina[?/ Ai curajul s-o spui (cu mîna pe
inim\)?”. {i: „Kritiku[ 1 scrie c\ ea (poezia) trebuie retras\
de pe pia]\/ l\sat\ în afara recompenselor breslei […]/
Kritiku[ 2 nu mai cite[te demult poezie actual\/ (dac\ o fi
citit vreodat\!)./ E r\suflat, e terminat [i n-are decît vreo
treijd’ani./ Kritiku[ 3 a declarat c\ el nu scrie despre poezie./
Nu are chef, el pur [i simplu… nu are chef./ E un fel de student\
Alina cu p\r pe picioare./ Kritiku[ 4 nu cite[te ce se scrie decît
în Românica./ Î[i d\ [i el cu p\rerea./ Kritiku[ 5. N-ai ce s\-i
ceri. E într-un cor expirat/ [i doar se face c\cînt\./ Kritiku[ 6. E
o tanti. Prestatoare de servicii./ Kritiku[ 7. Cu fundu-n [apte
luntrii. E [i-una cu pirogravuri. E alta cu m\rgele./ Sînt [i din piele,
din paiete, din nuiele../ Împlete[te co[ule]e pentru to]i. Se
car\ crengi, crengu]e…/ Kritiku[ 8. Este tot \la de-acum [pemii
de ani&redivivus, Vacerra,/ acela de laud\ doar mor]i/ cum s\-i
iubeasc\ oare pe mor]i, de nu e cu cei vii?”. Pe de alt\ parte, eu
[tiu bine în ce lume literar\ tr\iesc. Nu a[tept nimic bun de la ea.
Acum un an spuneam într-un interviu: „A[ putea s\ v\ dau o list\
de nume de critici literari care m-ar l\sa deoparte, oricît de bune
ar fi c\r]ile mele” – din, desigur, varii motive, ca s\ folosesc
expresia unui critic literar care se referea la mine.
Pe de alt\ parte, au crescut tirajele (Exuviile vor fi retip\rite
curînd în a patra edi]ie), vînz\rile, semnele de simpatie pe care
le primesc direct sînt mult mai intense în ultima vreme. Mi-a
p\rut r\u prin anii ’90 c\ nu aveam critici literari puternici
de vîrsta mea. Mi se p\rea important s\ am de-a face cu un
„mon semblable, mon frère”. În afar\ de Sanda Cordo[ [i
de Ion Buzera, n-a[ mai putea s\ dau nume de critici
literari valoro[i care s\ fi urm\rit pia]a editorial\ de atunci.
Codrin Liviu Cu]itaru s-a specializat în literatur\ american\,
Ioana Bot în teoria literaturii, Andreea Deciu a plecat în
America. M\ consider, îns\, un autor norocos. Au scris
despre mine to]i criticii importan]i de dinainte de ’90, au
scris [i tinerii critici de azi, [i cî]iva scriitori pe care-i
pre]uiesc. Tuturor le sînt recunosc\toare. M\ bucur\
[i faptul c\ titlurile c\r]ilor mele circul\ prin blog-urile
unor tineri care îmi plac.

AAmm bbiiffaatt ccaamm ttoottuull:: 
eesseeuu,, pprroozz\\,, mmeemmoorriiaalliissttiicc\\,, ddeebbuutt
Vasile Ernu

Acum, dup\ aproape un an de la apari]ia c\r]ii, pot spune c\ am fost r\sf\]at de
critic\ fiindc\ s-a scris foarte mult. Pentru un debut (acum vorbesc ca om din zona
editorial\), cele aproximativ 50 de texte dedicate c\r]ii mele reprezint\ poate
prea mult. Dar asta e o chestiune pe care nu o mai controlez. Mai ales c\ eu nu
am intrat pe poarta din dos a literaturii. Nu scrisesem mai nimic, nu apar]ineam
unei g\[ti, nu cuno[team aproape deloc lumea literar\, iar pe critici nici acum
nu-i [tiu prea bine. Deci se poate.
La atîtea cronici, v\ da]i seama c\ am avut de toate: de la mi[touri r\ut\cioase,
recomand\ri de a vizita Koreea ([ti]i voi care) [i declarat ca fiind iresponsabil,
pîn\ la analize foarte serioase [i elogioase. Recunosc c\ nu m-am a[teptat
s\ se scrie atîta, nu am fost preg\tit [i nici nu [tiam cum s\ reac]ionez.
Uneori am reac]ionat impulsiv, uneori am ignorat, uneori m-am exaltat,
dar nimic nu m-a l\sat indiferent. Cel mai trist pentru un scriitor, cred,
e s\ nu fie citit sau s\ nu se scrie despre el. Toat\ lumea [tie c\ cronicile
devastatoare vînd bine, iar disputele [i scandalul vînd [i mai bine. 
Un alt element important a fost faptul c\ mi-am lansat cartea
odat\ cu  site-ul ei, sau ceea ce eu numesc „extensia c\r]ii”. A[a c\
am ajuns mai u[or la cititor [i la  blogger-ii specializa]i. Cred c\
re]elele lor mi-au adus mult public. Din ce am citit eu, cred c\ au
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criticilor `̀n[i[i, ddiscu]ia ccu sscriitorii ddespre ccritic\ vva ccontinua. ((A.C., II.M.)  
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lashback-uri & noti]e mîzg\lite prin tot felul de carne]ele... un film pe care l-am v\zut mai demult
[i ni[te pagini recent r\sfoite... 
Am ata[at articolul pentru num\rul 4 [i am apasat  send. Mi-am luat tricoul cu  New York  [i am
ie[it la o plimbare tîrzie prin cartier. Unu jum\tate - m-am întors înapoi la tastatur\. M\ uit înc\ o

dat\ pe articolul pentru num\rul 5, pe jum\tate terminat. Încercarea de a amesteca scrisul cu orele tîrzii
din noapte, cu l\sarea întunericului [i cu privarea de somn, nu mai mergea. Starea aceasta de tensiune, de
nelini[te, de pierdere de vreme [i nop]i nedormite, dar mai ales senza]ia c\ nu vei ajunge niciodat\ la
rezultatul dorit, nu mai d\dea rezultate. Mai ales atunci cînd somnolen]a se combin\ cu presiunea pe
care o pune un  deadline. Termin\ ceva! Scap\ de acest obicei groaznic de a nu duce nimic niciodat\ la
cap\t!, mi-am zis. Am rev\zut scene din film, am recitit cîteva pagini – punct, aliniat. 

Într-adev\r, dup\ ce cite[ti cartea Everything IIs
Illuminated sau vezi filmul, peste toate lucrurile,
oricît de m\runte, cade o altfel de lumin\. În 2002,
la vîrsta de 24 de ani, Jonathan Safran Foer
debuteaz\ cu aceast\ carte care prime[te imediat
numai aprecieri pozitive din partea multor
scriitori cunoscu]i: John Updike, Joyce Carol
Oates, Salman Rushdie, Isabel Allende, Russell
Banks, Dale Peck. În 2005, romanul este ecranizat
avîndu-l ca actor principal pe Elijah Wood [i
reprezentînd debutul regizoral al lui Liev
Schreiber. Cartea se desf\[oar\ pe dou\ planuri
[i graviteaz\ în jurul a dou\ grupuri: dou\
personaje [i doi bunici. Primul plan este
povestea lui Jonathan Safran Foer, deopotriv\
autor [i personaj, care c\l\tore[te în Ucraina
pentru a o g\si pe Augustine, femeia care îl
salvase pe bunicul s\u evreu de nazi[ti [i care
a f\cut astfel posibil\ na[terea lui. El colec]ioneaz\
obiecte de toate felurile [i le închide în
punguli]e de plastic – filmul mai este cunoscut
[i sub numele The CCollector; pornind de la
aceste colec]ii, el construie[te scenarii ale
vie]ii bunicului s\u, pe care a[teapt\ s\ i le
confirme Augustine, la rîndul ei colec]ionar\
de obiecte l\sate în urm\ de familiile de evrei.
Al doilea plan este alc\tuit din scrisorile scrise
de translatorul Alexander Perchov (interpretat
de Eugene Hutz, fondatorul forma]iei Gogol
Bordello, care a contribuit [i la  OST-ul filmului),
într-o englez\ spart\, amestecat\ cu rus\

(asem\n\toare cu cea folosit\ în A CClockwork
Orange sau de unele personaje negative din

filmele de ac]iune de categoria B). În c\l\toria sa,
Jonathan e înso]it de Alexander [i îl are ca [ofer

pe bunicul depresiv al acestuia, care de[i conduce
o ma[in\, în mod paradoxal, se crede orb [i are

nevoie de o c\]ea pentru nev\z\tori (seeing-eye
bitch), botezat\ Sammy Davis Junior Junior. „C\utarea

rigid\” de care vorbe[te Alexander este c\utarea
shtetl-ului (sat sau comunitate evreiasc\ din Europa

de est), Trachimbrod, [i a unei identit\]i cît mai apropiate
de real, a lui Jonathan, care vrea s\ se cunoasc\ pe sine

cunoscînd locul din care a pornit totul. Povestea
spus\ de Jonathan înclin\ spre un realism magic, dar

este tot timpul fragmentat\ de nara]ia amuzant\,
funky a lui Alexander. Foer st\pîne[te foarte bine tehnica

pove[tii în poveste, construind gradat [i cu mult\
aten]ie suspansul – pe m\sur\ ce din shtetl  r\m\sese o

singur\ cas\, cei trei se apropie [i ei de sfîr[itul c\l\toriei.
Everything IIs IIlluminated este o poveste în care genera]ii

foarte diferite devin unite prin redescoperirea trecutului care,
dup\ cum spune [i Alexander, pune în alt\ lumin\ totul. Foer

reu[e[te s\ scrie un roman interesant, în care o prietenie
transcontinental\ scoate la iveal\ atît diferen]ele [i influen]ele

culturale, cît [i asem\n\rile la care se ajunge ulterior, printr-o
„c\utare rigid\”. {ocul cultural pe care îl are Jonathan atunci
cînd ajunge în Ucraina este asem\n\tor cu cel pe care îl simte
orice str\in care viziteaz\ o ]ar\ din est, inclusiv România. Diferen]a
este prima care sare în ochi, dar, pe m\sur\ ce lucrurile merg mai
departe, lumina cade [i asupra altor aspecte. 

GGrruuiiaa DDrraaggoommiirr, 23 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

gruia dragomir 

o c`utare rigid`

I have reflected many times upon our rigid search. It has
shown me that everything is illuminated in the light of the

past. It is always along the side of us, on the inside, looking
out. Like you say, inside out. Jonathan, in this way, I will

always be along the side of your life. And you will always be
along the side of mine.
- Jonathan Safran Foer

D in cînd în cînd, fiorul unei nelini[ti pare s\ str\bat\ redac]iile
cotidianelor sau ale revistelor literare: de ce n-avem roman
poli]ist, roman de dragoste, roman SF sau fantasy, de ce n-
avem  chick lit  sau c\r]i pentru copii? Fire[te, lista de genuri

e mult mai lung\, dar m-am oprit, din comoditate, la cele care mi-au venit
în minte mai întîi. A[adar, de ce n-avem, s\ zicem, roman poli]ist? Dar
de ce-am avea? }ine]i minte bancul cu iepura[ul care se duce la aprozar
[i întreab\ „Ave]i morcovi mici, mici de tot?”? „N-avem”, îi r\spunde
vînz\toarea. A doua zi se duce iar: „Ave]i morcovi mici, mici de tot?” {i
tot a[a, de vreo trei ori. Cînd i se spune, în sfîr[it, „Da, avem”, el zice
„Bine, atunci, da]i-mi [i mie dou\ verze.”. Cam a[a stau lucrurile [i în literatura
român\. 
Rareori se întreab\ cineva de ce scriu oamenii c\r]i. Din pur\ pl\cere?
Pentru c\ nu se pot ab]ine? Le scriu ca pe o form\ de terapie? S\ fim serio[i!
Dac\ ar fi numai asta, s-ar mul]umi doar s\ le scrie, f\r\ s\-[i dea silin]a
s\ le publice. Le-ar scrie [i le-ar ascunde prin sertare, a[a cum f\ceau
domni[oarele de pension cu jurnalele intime. Orice scriitor profesionist
se a[teapt\ m\car la una dintre cele dou\ forme de recunoa[tere a muncii
sale: simbolic\ sau pecuniar\. Cea de-a doua aproape c\ nu merit\ s\
fie luat\ în considera]ie. {tie toat\ lumea c\, în general, tirajele c\r]ilor
publicate în România frizeaz\ ridicolul, iar drepturile de autor
seam\n\ mai degrab\ a bac[i[ decît a recompens\ meritat\. 
În ce prive[te prima form\ de recunoa[tere, aici intr\ în discu]ie criteriile
de validare simbolic\. Iar acestea func]ioneaz\ astfel încît iau în considerare,
în primul rînd, categoria general\ în care se înscrie o carte sau alta [i
abia apoi realizarea propriu-zis\. O fresc\ social\ de nivel onorabil
va avea întotdeauna mai multe [anse s\ fie apreciat\ pozitiv decît o
culegere de povestiri SF foarte bune, un roman bolov\nos despre,
s\ zicem, putere [i co-dependen]a dintre st\pîni [i supu[i, va surclasa
oricînd un  romance cu  happy-end scris excelent, iar un adolescentin
jurnal al form\rii, doar pentru c\ abund\ în referin]e culturale, va
fi primit mai bine decît un thriller cinstit. De cîte ori a]i auzit
vorbindu-se, în cazul unui roman, despre raporturile dintre subiect,
unghiul de abordare [i stil? De cîte ori a]i g\sit aprecieri despre
arcul evolu]iei protagonistului, în func]ie de datele lui psihologice
[i de interac]iunea cu celelalte personaje? De cîte ori a]i citit
despre tehnica elipsei sau despre cea a suspansului? Aproape
niciodat\. De cele mai multe ori, pare c\ nu atît calitatea execu]iei
conteaz\, cît miza proiectului. Avem de-a face, în cazul valid\rii
literaturii, cu o singur\ piramid\ valoric\, a c\rei organizare
pe vertical\ e categorial\, (în func]ie de tem\, curent sau
specie literar\) [i nu cu o pluralitate de centre de excelen]\,
pentru arii diferite [i greu comparabile între ele. 
În aceste condi]ii, n-ar trebui s\ mire pe nimeni c\ nu avem
roman poli]ist, roman SF, thriller sau  fantasy. De ce-am
avea? De unde s\ lu\m nebunii care s\-[i piard\ vremea
[i energia scriind astfel de c\r]i, [tiind de la bun început
c\ nu vor primi în schimb decît, cel mult, o grimas\
condescendent\? De ce n-ar încerca s\ scrie toat\ lumea,
lacom, c\r]i „mari”, complexe, capodopere? A[adar, în
loc s\ ne-ntreb\m de ce în literatura român\ nu prea
exist\ genurile respective, mai bine am medita asupra
vechii probleme: „De ce n-are ursu’ coad\?”.

TT..OO.. BBoobbee, 38 de ani, poet, prozator [i autor de scenarii de film [i
televiziune. A debutat în volumul colectiv TTaabblloouu ddee ffaammiilliiee,
1995, Editura Leka-Brîncu[. A mai publicat volumul de poeme BBuuccllaa,
1999, reluat [i completat în CCeennttrriiffuuggaa, ed. ro. 2005, tradus\ în
german\ la Ed. Merz&Solitude, Stuttgart, 2004, [i romanul CCuumm
mmii-aamm ppeettrreeccuutt vvaaccaann]]aa ddee vvaarr\\, ap\rut în 2004, în colec]ia EEGGOO..PPrroozz\\
la Editura Polirom.

teatrul la chineji

t.o.bobe
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Afi[ul filmului Jonathan Safran Foer 

Scen\ din film

Coperta original\ a c\r]ii, Houghton Mifflin Company, 2002
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2007, aprilie, Galeria Posibil\

gghhiidd ddee cc\\ll\\ttoorriiee
Proiectul lui Matei Bejenaru nu-mi era complet str\in. Aflasem despre el cu vreo doi
ani în urm\, dup\ ce ap\ruse ca insert în revista IDEA (nr. 21/2005). O încercare de a-mi
împrosp\ta memoria, dublat\ de curiozitatea de a afla cum arat\ proiectul [i altfel
decît pe hîrtie. 
Am ajuns la galerie spre sear\, cu gîndul la un ghid de c\l\torie propriu, sau mai
degrab\ un fel de ghid de supravie]uire, atunci cînd te înc\p\]înezi s\ te aventurezi pe
biciclet\ prin intersec]iile din Bucure[ti, la or\ de vîrf. Din zgomotul infernal [i soarele
de dup\-mas\ tîrzie, m-am trezit în bezn\, într-o camer\ care p\rea s\ se strîng\ în
jurul meu ca o cutie neagr\, pe pere]ii c\reia descifram fragmente de text în lumina
lanternei din dotare (pus\ la dispozi]ie amatorilor de art\ contemporan\ chiar la
intrarea în galerie). 
Primul lucru pe care trebuie s\ îl faci dup\ ce ai aflat cursa care te va duce la destina]ia
dorit\ din Anglia sau Irlanda este s\ verifici identitatea companiei de transport. Te
supui la mari riscuri dac\ te urci într-un vapor sau ferry-boat al unei companii
filipineze, taiwaneze sau tailandeze. A[a cum a fost men]ionat, pentru c\l\torie
trebuie s\ ai minimum 4 litri de ap\ mineral\, cîteva ciocolate, pîine [i salam uscat,
ceva pastile, o lantern\, un levier, un ciocan [i un patent. Niciodat\ s\ nu circuli singur. 
Din camera de lîng\, o voce din off spune monoton povestea celor trei români
arunca]i peste bordul navei taiwaneze, punctînd cîteva elemente-cheie absolut
necesare pentru în]elegerea contextului: realitatea politic\ a anilor ’90, „societatea de
tranzi]ie”, incertitudinea [i lipsa de perspectiv\ a tinerilor abia ie[i]i din comunism. 
Containerele au dou\ standarde de lungime: cele de 6 metri [i cele de 10 metri. Toate
au aceea[i în\l]ime [i l\]ime. Sistemul lor de închidere este simplu, bazat pe o pîrghie
metalic\, o manet\ de închidere pe care se pune un sigiliu. Containerele pot fi
deschise cu u[urin]\ cu un levier de metal. Dac\ e[ti îndemînatic, po]i s\ îl deschizi f\r\
a distruge sigiliul, astfel c\ efrac]ia va putea fi sesizat\ doar la o privire atent\, lucru
care nu se întîmpl\ la înc\rcarea cu macaraua. 
Dup\ ce am luat la cuno[tin]\ toate detaliile tehnice despre posibilitatea emigr\rii
ilegale [i condi]iile de c\l\torie într-un container de marf\, am trecut în a doua
camer\, în care am aflat pe larg povestea celor trei români, dintr-un documentar
realizat în colaborare cu TVR (în 1997, TVR a fost singurul post de televiziune care a
realizat [i difuzat un film cu  acest subiect).  
Proiectul lui Matei Bejenaru e self-explicit chiar prin titlu: Ghid dde cc\l\torie expune
sistematic, cu aten]ie sporit\ acordat\ detaliilor, pa[ii spre emigrarea ilegal\. Limbajul
[i stilul Ghidului îl apropie pîn\ la identificare de un ghid de c\l\torie obi[nuit, singura
diferen]\ fiind dat\ de publicul ]int\ care, în acest caz, nu mai e reprezentat de turi[tii
experimenta]i, obi[nui]i cu astfel de instruc]iuni, ci de pasagerii români clandestini, în
drum spre munca „la negru” în vestul Europei. Informa]ia e exhaustiv\ [i completat\
de h\r]i, fotografii [i scheme, încercînd parc\ s\ elimine orice element neprev\zut. Din
subtextul analizei statistice pe care o întreprinde cu minu]iozitate artistul ie[ean
transpare o ironie împins\ uneori pîn\ la limita cinismului: Pe fiecare container stocat
în port pentru înc\rcare exist\ o caset\ pe care sînt scrise toate informa]iile despre
destina]ie, plecare [i con]inutul din interior. Odat\ ce ai intrat în containerul cu
destina]ia dorit\, verific\ raportul dintre volumul m\rfii din interior [i spa]iul liber care
a mai r\mas. Cu cît e mai mult spa]iu în container, cu atît respiri mai u[or.
Un eveniment petrecut cu zece ani în urm\, încheiat cu o tragedie, devine simptomatic
pentru un context mai amplu, pentru investigarea unei crize sociale [i, în cele din
urm\, pentru oglindirea ei în art\, ca punct de pornire pentru o discu]ie sociologic\:
„Ghid dde cc\l\torie este un proiect-martor al zbuciuma]ilor ani ’90, care au urmat
întuneca]ilor ani ’80. Între 1990 – 2006 am asistat la cel mai mare exod al românilor din
istoria lor modern\ în lupta lor pentru supravie]uire. Unele dintre încerc\rile lor de a-[i
face un viitor în Occidentul bogat au sfîr[it tragic, precum cea a trei imigran]i români
clandestini de pe ferry-boat-ul Maersk Dubai care, în prim\vara anului 1996, au fost
descoperi]i de comandantul taiwanez al navei [i au fost arunca]i peste bord. Destinul
lor este emblematic pentru drama genera]iei tinerilor anilor ’90, c\rora România nu le-a
dat nici o [ans\ în via]\”, explic\ Matei Bejenaru. 
Un alt proiect din 2005 al artistului ie[ean avea în centru o problematic\ similar\,
reafirmînd predilec]ia pentru proiectele artistice ancorate în real [i preocuparea
pentru transform\rile sociale pe care le produce migra]ia for]ei de munc\: Strawberry
Fields FForever (Galeria Nou\), instala]ie fotografic\ cu portrete ale muncitoarelor
plecate din România la cules de c\p[uni.
În 2006, Ghid dde cc\l\torie a participat la Küba –– JJourney aagainst tthe CCurrent, o
ini]iativ\ a Funda]iei de art\ contemporan\ Thyssen-Bornemisza (Viena, Austria), ce a
implicat arti[ti, curatori [i jurnali[ti din ]\rile cu acces la Dun\re – fragmente din Ghid
de cc\l\torie au fost preluate [i expuse în spa]iul public, pe cîteva billboard-uri din
Constan]a, indicînd drumul din România spre Fran]a [i Belgia: Prive[te cu aten]ie! 2
vize, 3 frontiere... [i e[ti în Anglia!

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.
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prim\vara, lîng\ Maroc: la
ordinele ofi]erilor navali taiwanezi,
doi containeri[ti români sînt
arunca]i peste bord de c\tre
un echipaj filipinez. Un al treilea
containerist a fost ascuns de
unul dintre membrii echipajului
[i predat autorit\]ilor, cîteva
zile mai tîrziu, în portul canadian
Halifax. Fapta criminal\ a ofi]erilor
a fost dat\ în vileag.

Dac\ din diferite motive nu mai po]i s\ stai în container, ie[i afar\ din el [i te predai
comandantului navei. Acesta te va aresta [i te va preda în portul de destina]ie Biroului de
imigr\ri. Problema companiei lui e c\ trebuie s\ pl\teasc\ o amend\ care poate dep\[i
5000 de dolari. Au fost cazuri cînd unii comandan]i de companii asiatice, pentru a nu pl\ti
amenda, au preferat s\ arunce pasagerii clandestini peste bord. 

1996

Caset\: 

Matei Bejenaru (n. 1963), artist [i curator, profesor de fotografie [i video la Universitatea de Art\ din
Ia[i, director al Bienalei Periferic [i al galeriei Vector. 
Expozi]ii Personale:
2007: Travelling GGuide // GGhid dde CC\l\torie, instala]ie, Galeria Posibil\, Bucure[ti
2005: Travelling GGuide // GGhid dde CC\l\torie, insert în Revista IDEA, Cluj-Napoca
2005: Intern, Room Gallery Bristol (împreun\ cu Robert Fearns), Galeria Vector, Ia[i
2005: Strawberry FFields FForever, Galeria Nou\, Bucure[ti
2002: Salut, Galeria Offspace, Viena
2002: Mehr CChancen FFur UUnsere JJugend,  Kulturkontakt Gastatelier, Viena
2000: Trasee PPeriferice, Galeria S.P.A.C.E., CIAC, Bucure[ti
2000: Peripheral RRoutes, Atc Space, Chicago
1999: Paralele IInegale, Galeria Cupola, Ia[i
1998: Interferen]e, Palatul Culturii, Tg. Mure[
1998: Dezarhiv\ri, Fotogaleria Gad, Bucure[ti
1996: Reflex, Casa Matei Millo, Ia[i
1996: 9 ZZile, Galeria Cupola, Ia[i
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S
înt în Tarom, în drum spre Londra [i arunc din cînd în cînd o privire peste filmul difuzat de pe o caset\
VHS cu  drop-out-uri: e muzicalul optzecist ÎÎnn ffiieeccaarree zzii mmii-ee ddoorr ddee ttiinnee – nu [tiu cîte mile am strîns pîn\
acum în drumurile mele cu compania româneasc\, dar [tiu c\ am v\zut cam tot ce e mai  camp din
cinematografia româneasc\ – de la integrala BD, la comedii SF cîntate [i dansate, cu Iurie Darie. La Londra,
particip ca jurnalist la festivalul de film românesc, organizat de funda]ia Ion Ra]iu, prin Centrul cultural

român. Plec super[arjat\ politic [i nu m\ a[tept ca lucrurile s\ se domoleasc\ peste hotare: vor fi 6 zile de Q&A-uri cu
expa]i, cel mai probabil despre proasta „imagine a României în lume” promovat\ de peliculele române[ti. O imagine, vai,
atît de fals\... Deschid SSuunnddaayy TTiimmeess [i dau peste un devastator articol despre fenomenul „singuri acas\”, despre copiii
abandona]i de p\rin]ii pleca]i la munci în str\in\tate [i despre valul de sinucideri din rîndul lor. Articolul descrie o scen\
de care nu m\ pot scutura: profesorul unei clase generale dintr-un s\tuc din Moldova îi roag\ pe elevi s\ ridice mîna, mai
întîi dac\ au un computer [i apoi dac\ au vreun p\rinte plecat în str\in\tate – o p\dure de mîini de ambele d\]i. To]i ar
prefera, îns\, s\ aib\ parin]ii acas\ în loc de PC-ul cump\rat din banii trimi[i de ei. Articolul e f\cut cu compasiune, m\sur\
[i f\r\ senza]ionalism – [i, totu[i, abia reu[esc s\-mi înghit lacrimile. În finalul proiec]iei cu AA ffoosstt ssaauu nn-aa ffoosstt (varianta englez\:
1122::0077 EEaasstt ooff BBuucchhaarreesstt) din deschiderea festivalului, încerc s\-mi înghit emo]iile. Organizatoarea, entuziasta [i extrem de
eficienta Ramona Mitric\, m\ împinge pe scen\, în fa]a unei s\li pline, de vreo 500 de oameni, s\-l introduc pe Corneliu
Porumboiu. Pentru o fobic\ la vorbitul în public, \sta e echivalentul îngropatului de viu pentru un claustrofob – dar atmosfera
e  casual, relaxat\. 
În timpul filmului, am stat pe un rînd zguduit de rîsul compulsiv al unei englezoaice obeze. {i, din nou, ca [i la Cannes anul
trecut, unde am asistat la proiec]ia de pres\, nu am încetat s\ m\ minunez: cum de se prind? Umorul e atît de românesc,
ba chiar moldovenesc... Poate c\ publicul de festival s-a sofisticat [i s-a deschis mult în ultimii ani. Sau poate c\ aici a fost
lovit acel mereu eluziv „nerv universal”: în tot cazul, AA ffoosstt ssaauu nn-aa ffoosstt se ]ine din ce în ce mai bine cu fiecare nou\
vizionare. Urc pe scen\ [i lumina reflectoarelor îmi usuc\ transpira]ia rece – prezint filmul cu atîtea acolade (de fapt, citate
din presa str\in\) încît Corneliu arunc\: mai ave]i ceva de întrebat? Am crezut c\ introducerea mea va preîntîmpina întrebarea
cu „compromiterea imaginii României în lume”, dar nu... O student\ românc\ îl întreab\ pe regizor cînd vom vedea [i altceva
în peliculele române[ti decît „gri [i mizerie”. „Nu e treaba mea s\ fac filme turistice”, vine r\spunsul inspirat. 
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Londra ee  low aand hhiggh [i ffoarte ppu]in îîntre

De ce atîta Revolu]ie ? Criticul de film Adina Br\deanu, autoarea unui pliant de festival
despre „noul val românesc” aproape academic, e de p\rere c\ tinerii cinea[ti au sim]it
nevoia s-o recupereze din mîinile regizorilor dinozauri care le-au confiscat-o. 
E un sentiment straniu de patriotic s\ vezi frontispiciul cinematografului Curzon
Mayfair – un  arthouse elegant, situat într-una dintre cele mai exclusiviste [i mai fi]oase
zone din Londra – pavoazat cu un imens „Romanian Film Festival”. În hol, e plin de români
importan]i: pe lîng\ Porumboiu [i Munteanu, e [i Lucian Georgescu, cel al „spiritului
fabulos”, Gabi Massaci de la ICR Londra, Bogdan Miric\, scenarist [i prozator, student la
facultatea de film de aici. Îl felicit pe Liviu Antonesei pentru articolul din Cotidianul în
care sus]inea c\ produsul românesc de export cel mai important nu e politica  – slav\
domnului  –  ci cinema-ul. Consfin]im sentimentul de unitate cu o bere la un  pub – singurul
unde reu[im s\ intr\m în\untru  –  pentru c\ modelul londonez e s\ stai în grup
compact în fa]a barului, pilit [i zgomotos: e, poate, singura ocazie unde reticen]a englezeasc\
[i politica „no eye contact” se spal\ dup\ dou\ rînduri de  pint-uri.

Oricît de spumo[i se dovedesc a fi Corneliu [i Liviu, întrerup aceast\ petrecere aproape
moldoveneasc\ [i m\ gr\besc la hotel: e central, chiar lîng\ Hyde Park, dar e o imens\
cash machine, ca mai toat\ Londra. Internetul e 15 lire 10 ore, televizorul are numai canale
pay-tv (cu excep]ia unuia turistic), becurile de la veioze fileaz\ [i adaptorul de priz\ cost\
6 lire. Personalul de aici e în propor]ie de 60% român [i, cînd nu este, are cîte o poveste
despre România. Concierge-ul e un portughez de vreo 60 de ani care mi se plînge c\ el
[i prietenul lui au ajutat un român de 21 de ani cu bani, i-au f\cut rost de-o slujb\ etc,
iar acesta i-a furat. Oi fi eu o est-european\ cinic\, dar ceva nu-mi sun\ bine în istoria asta
a s\racului filantrop str\in p\c\lit de un româna[ nenorocit. Poate faptul c\ „eu [i prietenul
meu” nu m\ duce cu mintea la umanism, ci la un cuplu  gay b\trîncios în c\utare de
prosp\turi? 

Ies la  shopping (H&M vine de la haproape moca, iar noua colec]ie e senza]ional\, cu mult
orange) [i h\l\duiesc pe str\zile  sleezy-hip din Soho cu cinematografe porno, chilipiruri
[i cel mai mare insectar de aerieni din lume, în c\utarea zadarnic\ a unei  wireless free
(nimic nu e pe gratis, poate doar spectacolul str\zii, care doar aici nu e o expresie r\suflat\).
„Dac\ te plictise[ti în Londra, e[ti plictisit de via]\”, a spus, se pare, Oscar Wilde (am
aflat asta de pe canalul turistic gratis). True. Intru la Virgin Megastore: la  world music [i
world cinema sînt sco[i în fa]\ un muribund [i ni[te ]igani: L\z\rescu [i Fanfara
Ciocîrlia. Sînt eroii mei, c\ iar am parte de bizare frisoane patriotice. 

Londra e  low and high [i foarte pu]in între. Pe de o parte tabloidele cele mai jegoase
(presa româneasc\ mai are de recuperat), pe de alta, ziarele alea cu milioane de
sec]iuni la o lir\ [i ceva pe care abia le po]i duce în bra]e (presa româneasc\ mai are de
recuperat). Pe de o parte, via]a cultural\ cea mai vibrant\ din Europa, pe de alt\ parte
muzicaluri debile despre menopauz\ (da, nu glumesc) [i show-uri TV  ultra-mega
trashy care, sub pretextul c\ te înva]\ „Cum s\ ar\]i bine gol”, sînt un exerci]iu abject
în umilin]\.

Un BBucure[ti ccontemporan [[i oo ppoveste ffilmat\ sseduc\tor

Dup\ proiec]ia cu Hîrtia vva ffi aalbastr\, Radu Muntean e întrebat dac\ filmul e o exorcizare.
Nu, ci doar o poveste puternic personal\ despre un moment bulversant – Revolu]ia –
pe care a vrut neap\rat s-o spun\, dar nu i-a fost deloc u[or: cît de multe telefoane cu disc
mai po]i g\si, la urma urmei? 

Sînt disperat\: trebuie s\ trimit urgent un articol prin  e-mail. Am la mine un  memory
stick. Îl v\d pe mereu zîmb\re]ul plasator/vînz\tor de bere la barul cinematografului 

[i-l rog s\ m\ lase la computerul lui. Chit c\ am petrecut atîtea zile împreun\ [i i-am
f\cut atîta consuma]ie, m\ refuz\. Zîmbind. „We don’t do such things”. Al\turi de George
(un intelectual expat care, prin ’83, defila prin fa]a Ambasadei Americane din Bucure[ti
pe biciclet\ [i cu o masc\ de gaze – atmosfera politic\ era „otr\vit\” ), intru din hotel în
hotel, încercînd s\ folosesc  business room-ul – mi se spune nu cu aceea[i polite]e pref\cut\,
chiar dac\ m\ ofer s\ pl\tesc. Atunci cînd nu mai speram, o recep]ioner\ cu accent italian
ne las\ la computer [i chiar urc\ cu noi la etaj s\ ne introduc\ parola. Pe gratis. E un înger!
Îi spun c\ o voi pomeni în rug\ciunea de noapte. 

Publicul vibreaz\ foarte bine la Leg\turi bboln\vicioase al lui Tudor Giurgiu  –  în sfîr[it,
se vede un Bucure[ti contemporan [i o poveste filmat\ seduc\tor. Ie[im în ga[c\ la un
restaurant libanez, unde îi povestesc unui scriitor englez îndr\gostit de România
despre urarea mea preferat\: „noroc [i în pizd\ foc!”. La rîsetele generale, m\ conjur\
s\ i-o traduc: e atît de amuzat încît m\ pune s\ i-o scriu pe un [erve]el de hîrtie. 

„Domnule ddrag\, aam ff\cut [[i nnoi rrevolu]ie aa[a ccum aam pputut”

Nu am trac la Nemescu, c\ruia ar trebui s\-i fac o introducere înainte de Marilena dde lla
P7. Îns\ în momentul în care încep: „what can you say about a 27 year old guy who died
so tragically? That he was very talented, he already did his first feature film, but most of
all he was a really nice fellow...” încep s\-mi tremure genunchii [i s\ nu reu[esc s\ pun
un cuvînt dup\ altul. Îmi amintesc cum am mers în ma[in\ cu el [i iubita lui, cu vreo 5
zile înainte de accident, spre Festivalul Anonimul – [i m\ s\geteaz\ din nou aura lui de
om îndr\gostit. M\ las din nou hipnotizat\ de Marilena [i de turbionul lui de energie,
pitoresc, umor [i inventivitate furioas\. Îns\ atunci cînd, dup\ finalul brutal, îi v\d numele
pe genericul negru, clachez. Ies pe strad\ [i plîng – noroc c\ am ochelari de soare. 

Mitulescu a venit aici împreun\ cu b\ie]elul lui. La Q&A, micu]ul Ilie se plictise[te teribil.
Nu [i tat\l, care e felicitat de George pentru „aceast\ capodoper\ a cinematografului est-
european”.  Cum a fost primit filmul lui în România? Amestecat: Revolu]ia [i perioada
dinaintea ei înc\ sînt un subiect sensibil, pentru c\ fiecare are propria lui versiune, intens
personal\, [i tinde s-o refuze pe cea care o contrazice m\car pu]in pe a lui. Fiecare
român cu Revolu]ia lui. Pi[coci din A ffost... o spunea chiar mai bine: „domnule drag\,
am f\cut [i noi revolu]ie a[a cum am putut” .  „Mi-a pl\cut de tine, erai ca un
pre[edinte”, îi spune Ilie tat\lui s\u la sfîr[it. 

Liviu Antonesei n-ar mai vrea s\ plece: în fiecare zi se treze[te la 6, face  jogging [i se
l\]e[te pe iarba din Hyde Park, ca un veritabil londonez. Întîlnesc doi studen]i la cinema
de na]ionalit\]i amestecate, mi[ca]i de introducerea mea la Nemescu [i obseda]i de „world
cinema”. Facem o  movida –  de fapt, am prefera s\ bem într-un singur loc, cum ar fi
acel bar  gay foarte  posh – dar sîntem da]i afar\ constant  – [i extrem de nepoliticos  –
din barurile f\r\ licen]\. E trecut de 11... Îns\ nu ne l\s\m, sîntem înseta]i [i poseda]i de
cinema – Haneke, Frears (le-a fost profesor), Bergman, supra-evalua]i, involua]i, b\ie]ii
\[tia [tiu mai multe decît mine. Mahdi (libiano-pachistanezo-danezo-englez) îmi spune
c\ sînt singura fat\ întîlnit\ c\reia s\-i plac\ Do tthe RRight TThing. But it’s a fucking masterpiece!
E prieten cu Paul Fuller, laureat la TIFF acum cî]iva ani [i fidel al festivalului. Lumea e, în
mod sigur, foarte mic\. 

La întors, din nou, În ffiecare zzi mmi-ee ddor dde ttine. Mi-e deja dor de Londra [i de filmele
române[ti. Deschid revista Word cump\rat\ din aeroport [i dau peste un interviu cu
superstar-ul pop Mika. Cel mai bun sfat pe care l-a primit? „S\ fie lacom [i s\ devoreze tot
în via]\” de la „the famous Romanian opera singer Angela Gheorghiu.” România, în Londra,
nu d\ chiar a[a de r\u. 

AAnnccaa GGrr\\ddiinnaarriiuu,, 34 de ani, critic de film [i scenarist\, colaboratoare permanent\ la revista RRee::ppuubblliikk, cronici în
DDiilleemmaa, OObbsseerrvvaattoorr CCuullttuurraall, AApprrooppoo TTVV.
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S înt o traduc\toare pasionat\. Zilele în care nu am nimic altceva de f\cut [i pot
s\ m\ a[ez la birou, cu o cea[c\ de cafea fierbinte în fa]\, „c\zînd“ ore în [ir în
traducerea unei c\r]i mi se par cele mai confortabile cu putin]\. De ce
traduc? Pentru c\ îmi place de nu mai pot „jocul“ transpunerii celor mai fine

nuan]e dintr-o limb\ în alta. E un exerci]iu care, cu timpul, d\ dependen]\. 
Sînt o adept\ declarat\ [i obstinat\ a traducerii fidele, f\r\ a face textul „s\ sune mai
bine decît originalul“. Cred c\ dac\ ]i se pare c\ po]i tu s\ spui mai bine sau mai frumos
ceva, n-ai decît s\ scrii o carte a ta. Cînd traduci, textul trebuie s\ fie numai al autorului.
Marea frustrare a traduc\torului este tocmai aceea c\, pîn\ la urm\, nu poate
reda cu fidelitate absolut\ nici un text. De ce ai vrea s\-]i spore[ti singur frustrarea?
Dar „fidelitatea“ asta nu trebuie în]eleas\ gre[it. M-a întrebat cineva odat\ cum
[tiu cînd mi-a ie[it o traducere. Nu [tiu, simt. Se spune c\ traducerea e reu[it\
atunci cînd textul pare c\ a fost scris direct în limba aia – cînd nimic nu sun\
nefiresc, adic\. Ei bine, pasionant e tocmai exerci]iul \sta de a realiza
echilibrul perfect între respectul fa]\ de textul autorului [i respectul fa]\ de
limba ta.
În mod ideal, traduc\torul ar trebui s\ fie ca un fel de mediu care doar s\
transmit\ vocea autorului. Evident, e imposibil, sigur c\ se aude [i ceva din
vocea lui, din felul lui de a formula sau de a recepta textul, dar ideea e s\ fie
cît mai aproape de asta.  
Am o rela]ie foarte special\ cu fiecare carte pe care o traduc, cu fiecare autor.
Cu unii m\ împrietenesc, cu al]ii polemizez, unii m\ calc\ pe nervi, al]ii
îmi stîrnesc o admira]ie entuziast\. Dialogul e îns\ permanent. Cred c\
un text care nu mi-ar provoca nici o reac]ie nici nu mi-ar ie[i.
Uite, cu Anaïs Nin, de pild\ (tocmai traduc al treilea volum din Jurnal),
am o rela]ie încordat\, genul love-hate. Ba mi se pare c\ m\ pot identifica
cu ea pîn\ la confundare, ba stabilesc c\ e la cap\tul opus al existen]ei
[i m\ trezesc admonestînd-o grosolan. Problema e c\, [i într-un caz [i în
altul, trebuie s-o în]eleg pîn\ în am\nunt ca s\ pot s\ n-o tr\dez nici o
clip\, cu nici un cuvînt.
Apropo de cuvinte, una dintre cele mai mari frustr\ri le-am avut traducînd

Vr\jitorul lui Nabokov. Ceea ce e
extraordinar la Nabokov ([i înnebunitor
pentru traduc\tori) e c\ folose[te
adesea cuvinte polisemantice care
pot avea oricare din sensuri în fraza
respectiv\, polisemantizînd-o [i
pe aceasta. Ei bine, cum faci asta
în alt\ limb\, cu cuvinte care nu
au acela[i polisemantism? Cum
optezi, cînd autorul n-a f\cut-o?
Uneori optezi, pentru c\ n-ai ce
face, dar [tii c\ ceva s-a pierdut.
Alteori încerci s\ p\strezi toate
sensurile formulînd altfel fraza. {i
într-un caz, [i în altul, e[ti nesatisf\cut
[i ]i se pare c\ ai s\vîr[it o impietate.
{i te tot str\duie[ti a[a, pîn\ cînd te
apropii cît po]i de mult. E acaparant.
Un alt fel de provocare a fost Zîtul
Tatianei Tolstaia, o carte care a stîrnit
multe entuziasme. Avea tot ce nu-[i
dore[te un traduc\tor cînd termenul
de predare e fix [i, pe deasupra, destul
de scurt: cuvinte inventate, versuri,
vorbire arhaic\ sau popular\, vorbire
stricat\, trimiteri culturale nedeclarate
[.a.m.d. Dup\ spaima ini]ial\, traducerea
a fost o bucurie imens\, un joc din
care nu-mi mai venea s\ ies. Cred c\ e
cartea pe care am iubit-o cel mai mult.
De altfel, dincolo de provocarea lingvistic\,
e [i o carte încînt\toare.
Concluzia? Traducerea pare un act cvasimecanic,

anonim, [ters. O traducere bun\ îns\ nu e
nimic din toate astea. Pentru cel care o face, ea e vie, amuzant\, atr\g\toare,
solicitant\. Cu condi]ia s-o fac\ ([i) din pl\cere, nu (numai) de nevoie.
Importan]a ei e deseori subestimat\, [i totu[i, s\ ne gîndim cum am fi receptat
literatura universal\, literatura mare, f\r\ norocul de a fi existat traduc\tori talenta]i,
îndr\gosti]i de ceea ce fac, capabili s\ lase deoparte orgoliul sau tenta]ia de a-[i face
auzit propriul glas, de a se lua la întrecere cu autorul, tr\dînd uneori nu doar stilul,
ci chiar mesajul acestuia. Am g\sit undeva, într-o alt\ carte pe care am tradus-o
(Graham Swift, Lumina zzilei), o defini]ie u[or tulbur\toare [i aparent crud\: „Traduc\torii
sînt oricum oameni din umbr\, oameni pe jum\tate.“ Da, dar cu cît sînt ei mai în umbr\,
cu atît e textul pe care îl redau mai bine pus în lumin\. E nevoie de mult\ autodisciplin\
[i de un profund respect fa]\ de cuvîntul scris pentru a putea r\mîne în umbr\ [i a te
sim]i [i foarte bine acolo.

LLuuaannaa SScchhiidduu are 39 de ani, a fost redactor coordonator la Editura Humanitas al colec]iilor „Raftul Întîi”,
„Cartea de pe Noptier\”, „Roman Istoric”, acum este redactor la Editura Reader’s Digest. A tradus din englez\
TTaalleennttaattuull ddoommnn RRiipplleeyy de Patricia Highsmith, (Humanitas, 1992), IInncceesstt de Anaïs Nin, (Humanitas, 2002), VVrr\\jjiittoorruull
de Vladimir Nabokov, (Humanitas, 2005); din rus\ FFooccuull hhaannuulluuii de Mihail Bulgakov, (Coresi,1991), CCaassaa MMaattrriioonneeii
de Aleksandr Soljeni]în, (Coresi, 1991); din francez\ AAllcchhiimmiiaa de Titus Burckhardt, (Humanitas, 1998) [i CCaarrtteeaa
nneeaaggrr\\ aa ccoommuunniissmmuulluuii de Stephane Courtois et al., cap. 1-5, (Humanitas, 1998). A fost nominalizat\ în 2006 de
Uniunea Scriitorilor din România la Premiul pentru Traducere, iar în 2006 a primit Premiul pentru Anglistic\ „Andrei
Banta[“ acordat de Uniunea Scriitorilor din România pentru VVrr\\jjiittoorruull de Vladimir Nabokov.

luana 
schidu

C `nd simt c\ vor s\ m\ dea afar\, declan[ez automat procedurile de catapultare.
Sînt un intelectual de for]\ care exprim opinii ferme pe care periodic le strîng în
volum. Sînt calm, scump, fac tot ce mi se spune [i am marea calitate c\ simt cu
vreo dou\-trei luni înainte cînd vor s\ scape de mine. În România, libertatea de

exprimare e oricum în piuneze, a[a c\ e normal s\ apar\ pescuitori în ape tulburi. Fac diziden]\,
adic\ stau degeaba [i scriu avîntat c\ trebuie s\ urm\m exemplul Suediei, c\ n-ar trebui s\ ne
plac\ UE, m-am f\cut [i de stînga pu]in. Eroismul bine temperat [i foarte bine controlat pot
produce o via]\ lini[tit\. 

Sînt un agent de burs\ al opiniei. Sînt un  broker al opiniei. Speculez pe pia]a opiniei.
Cump\r ieftin [i mult [i vînd scump. Primesc ponturi [i func]ii discrete de consiliere. Apar la
televizor sau în ziar [i îmi afi[ez indecent gura care trebuie hr\nit\, astupat\. Îmi ar\t din]ii [i
îmi reglez ritmul limbii în func]ie de cotele de pia]\, de sondajele de opinie. Alternez neologisme
cu glume de mahala. Tac prelungit în momente cheie. Plasez în momente fierbin]i sintagme
dure care fac vîrfuri de  rating. {i vorbesc foarte foarte mult despre mine.

Munca e totu[i obositoare. Trebuie s\ beau bere cu to]i jurnali[tii dezabuza]i, cu to]i politicienii
derapa]i, cu to]i afaceri[tii interesa]i de arte [i cultur\ ca s\ le livrez [i lor argou intelectual, ca
s\-i fac s\ se simt\ bine, ca s\-i gîdil pu]in cu nonocoformismul meu. De[i stau degeaba, nu mai
apuc s\ citesc, tot formulez si reformulez ideile din liceu [i alea pu]ine din facultate. Sînt asaltat
de studente fanatice, pentru c\ în timpul liber sînt universitar. Sînt un mic superstar care acuma
iar\[i se preg\te[te s\ urle.

Eroismul nu e o chestiune de imagine, cum cred naivii. Trebuie s\ fii profesionist. Re]inut. S\
izbucne[ti cu metod\. S\ ai sus]inere. S\ ai o turm\ de fraieri pe care s\ o inflamezi la comand\.
Trebuie s\ fii un  gentleman des\vîr[it. În mediul intelectual românesc doamnele reac]ioneaz\
înc\ la pupat de mîini [i la confesiuni. Le convoc periodic la o cafenea elegant\ [i scump\.
Pl\tesc eu. M\ confesez. Îmi spun problemele amoroase. Doamnele reac]ioneaz\ cu o misoginie
de care [i mie îmi e ru[ine. Asta e, sînt un b\rbat genial, dar slab cu femeile, sînt naiv,
imensa mea cultur\ îmi face imposibile leg\turile cu femei terestre. Floarea albastr\. Le
dau de în]eles c\ în mod normal ar fi trebuit s\ fiu cu una dintre ele. Dar soarta m-a legat
numai de zgrip]uroaice insensibile pîn\ acum.

Pe b\rba]i îi seduc cu e[afodaje. Povestesc cum sînt urm\rit de tipi dubio[i, de ma[ini
dubioase. Pl\nuim zece mii de atacuri pe parcursul a dou\ beri. Le stimulez testiculele cu
vocea mea baritonal\ [i to]i se viseaz\ mari lupt\tori pentru dreptate. Sînt tat\l lor care-i
protejeaz\ de dileme morale [i le ofer marea [ans\ de a fi executan]i cu posibilit\]i de
promovare la rangul de erou. Îi înf\[or în scutece fabricate din manifeste [i scrisori deschise
[i îi înv\] s\ ]ipe la mas\, s\ peroreze filozofic despre necesitatea dilemelor [i a îndoielii
creatoare. 

Apoi m\ duc acas\ [i privesc OTV-ul. Este televiziunea care ridic\ în orice intelectual
respectabil m\re]e puseuri revolu]ionare, de indignare, de cur\]are a vie]ii publice. E
nasol c\ în c\r]i g\se[ti rar motive de ur\ pur\, creatoare. Ai nevoie de pro[ti, fie c\ se
cheam\ Vadim Tudor sau Dan Diaconescu. Le dai importan]\, te la[i obsedat [i posedat
de ei. Te indignezi m\car o or\ pe zi de lacheul P\unescu [i apoi izbucne[ti. O carte
frumoas\ sau inteligent\ sau chiar revolu]ionar\ nu va putea niciodat\ s\ produc\
scînteia OPINIEI într-un suflet simplu care-[i dore[te chenzina la timp. 

Acum vreau s\-mi m\resc pre]ul, stagnez de un an deja la doar câteva mii de
euro. Trebuie s\ plec. Am scris un manifest împreun\ cu cei mai buni prieteni ai
mei. Am sunat la o televiziune concurent\ [i la cîteva ziare în care voi da
declara]ii despre cum mi-au fost scoase texte revolu]ionare din pagin\. Am scris
dinainte reac]ii bine calculate. Chiar [i un anun] cu retragere din via]a public\,
iar apoi o scrisoare de mul]umire prietenilor care au insistat s\ m\ întorc
pentru c\ mai sînt multe de f\cut. Algoritmul a fost demarat. Dac\ pa[ii vor fi
respecta]i, pot deja spera la cit\ri în manualele [colare.
__________
* 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. Colabor\ri în RRoommâânniiaa lliitteerraarr\\, OObbsseerrvvaattoorr
ccuullttuurraall, SSuupplliimmeennttuull ddee ccuullttuurr\\. Redactor-[ef, timp de mai bine de un an, la AApprrooppoo ttvv, actualmente
editorialist la CCoottiiddiiaannuull. A publicat volumul AAggrreessiiuunnii,, ddiiggrreessiiuunnii, ap\rut în 2006 la Editura
Polirom.
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Opt
[i un sfert... stau

pe pervaz s\ beau cafeaua...
ca nu merge netul decît lîng\

geam... pe clubliterar... pe mess...
Mess: Emil Brumaru (4/11/2007 6:32:09

PM) vrea „o descriere cît se poate de minutzioas\
shi, dac\-i posibil, olfactiv\, a ’trenuletzului”...

Ce este „trenuletzul”? De unde vine? Încotro se
duce?.... Se observ\, sper, curiozitatea mea ml\shtinos-

existentzial\...” îi r\spund cum m\ pricep mai bine
la ora asta... ups! uite, pe mess e Silvia de la design... a

fost 5 zile în concediu! [i a fost un mic dezastru! am uitat
c\ e  deadline la macheta din Diverta magazin din mai fix în

concediul ei... sar de bucurie... uff... credeam c\ vine abia luni!
am nevoie de juma’ de pagin\ cu Grimbert, „Un secret”, î]i

dau textul imediat ce pot , n-am sigla Lido, mai sun la ei dar îi
prind tot timpul în [edin]e nu [tiu cum s\ fac... tastez entuziast...

Dan deschide un ochi... Ce faci iubicica? Ce scrii? (se alint\...) poezii?...
rîd... nu... job… apoi du[, machiaj, haine... nu fust\ de blugi c\ azi

vreau s\ fiu un strop mai elegant\... fusta verde... „ceasul…
telefonul ... ochelarii” zice Dan ca în fiecare diminea]\. Îl s\rut. }op

}op... Lipscani, Calea Victoriei, traversez Elisabeta [i ajung în
Ci[migiu. Miroase a p\dure, a iarb\ [i lalele multe [i ro[ii [i a vacan]\,

deci sun la mama [i la tata. Chiar se gîndeau la mine! :) .
’Neatza. Deschid mail-uri, mess, monitorizare pres\... 4 apari]ii Editura

Trei... azi... e bine...
Viviana, te caut\ cineva. Întîlnire cu revista Ioana: articol
despre corp, deci c\r]i despre corp... Dolto Imaginea
incon[tient\ aa ccorpului, Cartea ggesturilor eerotice,
Cartea ggesturilor eeuropene. Sigur c\ putem ob]ine
interviu cu Peter Collett! Avem dou\ evenimente
viitoare: Adriana S\ftoiu, Vocile pputerii, [i
Grimbert, care vine în România. Un articol
cu Adriana ar da foarte bine pentru c\ e o
femeie de succes [i sigur c\ cititoarele
ar putea fi interesate. Sigur, î]i fac o
programare de interviu cu Grimbert.
Mess: Ionutz Chiva... ce faci bibiliko...
bine... Telefoane pentru sigla Lido...
nu merge netul lor... dau idee... nu
lucrez\ cu o firm\ de grafic\ la care
s-ar mai g\si acum sigla lor? Sigur!
Primesc, trimit, primesc o confirmare.
Mess: „Diana Geacar: (...)” zice
ceva foarte foarte personal, nu
v\ pot spune ce. R\spund pe
mess. Fac text reclam\. Mail

nou: „mul]umesc mult, viviana
drag\. ai cel mai fain r\spuns!

[i  mie mi-e dor de tine.”
Legend\: C\t\lin Lazurca,

despre r\spunsul meu la o
anchet\ revista Orizont: dac\

ai avea buget nelimitat,
pentru ce carte [i cum ai

organiza o campanie? Am
ales Mark Haddon cu O

întîmplare cciudat\ ccu uun
cîine lla mmiezul nnop]ii. :).

Trimit text pentru o reclam\.

Sun\
Dan. A fost la
radiografie dentar\. Ca la
NASA! L-au pus într-o ma[in\rie,
l-au învîrtit... era [i un laser ro[u!
În sala de a[teptare erau dou\ gemene
suprarealiste. Primesc  mail Dilemateca...
deadline... opt viitoare apari]ii [edin]\ scurt\
de stabilire titluri... pre] de la directorul editorial,
num\r de pagini de la DTP, numele traduc\torilor
de la Magda M\rculescu... prezent\ri de la redactori...
Între timp, telefon Guerrilla:  Cum se pronun]\ exact
Philippe Grimbert?... filip gramber... acum lucr\m la spot...
Mail: „drag\ Vivi, nu [tiu dac\ am f\cut-o vreodat\ concentrat
[i cald, dar î]i mul]umesc acum (concentrat [i c\lduros) pentru
tot ajutorul. Pupi”. Iuliana Alexa Editor  in chief – Psychologies.
Mess: www.romantica.ro vrea interviu fa]\ în fa]\ cu Adriana
S\ftoiu. Mail:... dore[te un interviu cu dumneavoastr\. Interviul
va fi preluat de  newws iin [i de  realitatea..net. V\ rog s\-mi spune]i
dac\ sînte]i de acord s\ v\ întîlni]i cu el. Cele bune, Viviana”. Cîteva
ore mai tîrziu  mail: „E OK. S\ m\ sune pe tel sau poate folosi [i
adresa de mail.  Mul]umesc. Adriana S”. Transmit mai departe. Alo
iubita!: Dan a ie[it de la dentist. I-au scos dou\ m\sele celebre... care-l
dureau de obicei în februarie. Trebuie s\ trimit\ 5 milioane la
Boto[ani. Pentru divor]. Finalizez comunicatul de pres\ la Grimbert. Dau
fw machetelor pentru BT c\tre parteneri. Sînt foarte frumoase. Telefon:

„Alo! Doamna profesoar\? Sînt studenta dumneavoastr\ din
Media[... Doamn\, pot s\ v\ trimit referatul la psihanaliz\

printr-o coleg\? C\ fac 10 ore pîn\ la Bucure[ti”... „Mai
bine îl trimite]i prin  mail...” ar trebui s\ fi auzit

accentul! era delicios...  Fac  newsletter de
pres\ la trei titluri ap\rute s\pt\mîna asta. Mess:

Oana Boca: ce faci, m\i, iar dai spam-uri... [i
io ca [i tine... eu am terminat, acum trimit

date pentru un articol... ups! bine c\ mi-ai
reamintit am de f\cut articol pentru Noua

literatur\! faci [i tu un eveniment s\
ne mai vedem? acum Basu e la Londra
la eurovizionul editorilor în finala finalei
baft\ mul]umesc.” M\ apuc de articol.
Mess: ruslan carta: tu nu e[ti înc\ în
club a ? Viviana M: nu c\ mai am
treab\ r c: ok te las, spor la treab\!
Ne vedem acolo.” Telefon, Dan:
Merg spre club A... a murit Kurt
Vonnegut. Scriu la articol. Telefon:
Adina Zorzini : Merge în club A,
are febr\ 38 cu 5, apoi m\nînc\
ceva [i dac\ nu-i trece merge

la Urgen]e. Telefon Diana:
Merge spre Club A. Veri[oara

ei a n\scut o feti]\. Plec [i eu
spre Club A. Iau un sandvi[

cu ton. Pe drum v\d trei
psihotice maniacale. Una

are o fund\ mare dintr-o
cîrp\ ro[ie. Prim\vara

decompenseaz\ psihoticii.
Îmi e un pic dor s\ lucrez

ca psiholog...

\mi ee uun ppic ddor ss` llucrez cca ppsiholog...

viviana 
mu[a, 
PR EEditura TTrei

P rin vara lui 1990 locuiam într-un demisol umbros, cu înc\perile în[irate
vagon, ca-n prozele interbelice. Soarele se strecura prin ochiurile unui grilaj
ruginit, împr\[tiind fire de lumin\ ro[cat\ pe covor. Dimine]ile miroseau
a c\rbune [i vaselin\, iar prin ora[ zumz\iau cîteva zeci de basculante [i

r\p\iau bîtele minerilor. Erau ni[te vremuri tulburi, tocmai bune de uitat. Sau poate,
dimpotriv\, de povestit nepo]ilor, s\ le spun\ [i altora.
În condi]iile astea nu tocmai vesele, m-am trezit într-o diminea]\ cu un motan în
dormitor. Intrase f\r\ jen\ pe geamul întredeschis [i, luîndu-[i avînt, s\rise tocmai
în mijlocul camerei. M-am ridicat în capul oaselor [i-am început s\ ne privim în
ochi. Trebuie s\ v\ spun c\ nu eram un fan al universului felin, iar specimenul neinvitat
nu p\rea s\-mi încurajeze vreo schimbare radical\ de opinie. Motanul ar\ta patibular,
aspectul infrac]ional se contura cu fiecare por]iune pe care o descopeream: un cap
enorm, cît palma mea deschis\, cu una din urechi f\cut\ franjuri [i jum\tate din
must\]i lips\; un corp greu, îndesat, umplut cu blan\ neagr\ pr\foas\, mai pu]in
pe piept [i lîng\ gheare, unde cre[teau un plastron [i patru ghetre albe. Privirea
mijea, jum\t\]ile de must\]i frem\tau, coada se r\sucea ca o parîm\ dat\ cu gudron.
P\rea un fel de marinar al lumii pisice[ti: dintr-o clip\ într-alta, te a[teptai s\-[i suflece
blana [i s\-]i arate ancora tatuat\ pe bra]. 
Dup\ cîteva clipe de tatonare, marinarul meu neinvitat m-a mai privit o dat\ în
ochi [i, pîn\ s\ apuc s\-l gonesc, s-a apucat s\ fac\ tumbe pe covor. Se trîntea cînd
pe-o parte, cînd pe alta, închizînd pe rînd cîte-o pleoap\, f\r\ s\ m\ scape din ochi
cu cealalt\. Din acel moment (pe care pisicarii îl cunosc foarte bine, asociindu-l cu
binecunoscuta formul\ de curtoazie felin\: „{efu’, am f\cut frumos. Acum m\ la[i
[i pe mine în buc\t\rie?”), motanul Mi[u a intrat definitiv nu numai în dormitor, ci
[i în via]a mea. {i a r\mas acolo vreo [apte ani, peste cei [apte pe care îi avea deja.
Dar, despre ispr\vile musafirului meu nepoftit, transformat într-un tovar\[ demn
[i afectuos de via]\, data viitoare.

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).
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volum \n curs de
apari]ie la Editura
Cartea Rom~neasc`

aalliinnaa

Alina NNelega, dramaturg [i prozatoare,
membr\ a Uniunii Scriitorilor din România,
a UNITER [i a Asocia]iei Interna]ionale a
Criticilor de Teatru. Piesele ei, traduse în
englez\, german\, francez\, rus\, polonez\
sînt publicate în reviste [i antologii din ]ar\
[i str\in\tate [i sînt reprezentate [i citite
în teatre [i la festivaluri (Bucure[ti, Sibiu,
Arad, Budapesta, Var[ovia, Zurich, Londra,
New York etc). A regizat piesa Monoloagele
Vaginului de Eve Ensler. Premiul UNITER
la categoria ‘Piesa anului 2000’ pentru
www.nonstop.ro. A publicat romanul
ultim@vr\jitoare (Editura Paralela 45), Teatru
[i ppovestiri (2003, Editura UNITEXT), Hess
(Teatrul Ariel, 2003).
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E Conferin]\ [i atelier de lucru cu demonstra]ii  live

Trainer: prof. univ.dr. în inginerie genetic\ apocaliptic\, cercet\tor 
Nila Lundkwist
-b\rba]ii beneficiaz\ de 15% reducere pentru toate serviciile-
Prezentatoarea se plimb\ printre rînduri, examineaz\ spectatorii, atent\ la
detalii, noteaz\ ceva, num\r\, face calcule în gînd. Ajunge, în sfîr[it, în fa]\,
scruteaz\ spectatorii, ca la un bilan], apoi, lejer...

Prezentatoarea:
Bine. (Face un semn) Da, se pot închide u[ile. U[a, v\ rog. (Dr\g\la[) U[aaa...
Cine n-a venit pîn\ acum, înseamn\ c\ nu merit\ s\ fie aici. (Didactic) Nu? A[a
cum dumneavoastr\ a]i reu[it, ar fi trebuit s\ se descurce [i ei. (Moralist) Ar
fi nedrept s\ primim întîrzia]i. Nedrept fa]\ de dumneavoastr\ care, con[tien]i
de [ansa oferit\, a]i f\cut tot posibilul s\ ajunge]i. Num\rul [edin]elor este
limitat, a[a cum [ti]i, iar aceasta este ultima [edin]\ din ultima zi a proiectului.
Bravo, a]i prins ultima [ans\. (Mul]umit) Oricum, vv\ felicit. A]i venit din
toate col]urile ]\rii, pentru a treia conferin]\ [i atelier, a[a cum prevede proiectul
nostru, finan]at cu atîta generozitate, pentru România, de Uniunea Interna]ional\
a Drepturilor Omului [i de Banca Mondial\ a S\n\t\]ii. 
Pîn\ se instaleaz\ cabinele, am s\ v\ fac un scurt istoric al problemei [i un
briefing care nu va dura, s\ sper\m, mai mult de zece minute, iar dac\ ave]i
întreb\ri, v\ rog – la sfîr[it. Cu to]ii sîntem gr\bi]i, to]i avem de lucru,
sîntem ni[te oameni ocupa]i, iar eu, crede]i-m\, mai trebuie s\ fac asta înc\
de trei ori ast\zi, la 9.00 trebuie s\ fiu în Utrecht, la 10.30 în Kwei-chu (Asia
central\, respectiv China) [i, la orele 23.45 fix, la Wichita Falls, în nordul
Texasului, un or\[el cu o popula]ie de vreo 97. 386 de adul]i, în sc\dere
vertiginoas\. Cred c\ v\ da]i seama de ce. 
Ast\zi, timp de [ase ore, în toate col]urile lumii, concomitent cu noi, asemenea
briefing-uri se desf\[oar\ pentru ultima dat\ [i a[ vrea s\ v\ reamintesc, doar
pentru un num\r restrîns de persoane selec]ionate dup\ criterii foarte severe
[i care au fost astfel declarate apte pentru includerea în proiect. Înc\ o dat\,
v\ felicit pentru c\ a]i fost accepta]i.  
Este vorba deci, doamnelor [i  înc\ domnilor, a[a cum [ti]i deja, despre
programul generalizat de clonare, destinat perpetu\rii vie]ii prin controlarea
la maximum a devia]iilor [i defectelor. Niciodat\ un asemenea scop nobil
nu s-a îndeplinit cu mijloace atît de inofensive. Selec]ia natural\ a fost f\cut\,
de-a lungul istoriei noastre tumultuoase, timp de aproape zece mii de ani,
prin mijloace primitive [i deosebit de crude [i barbare: r\zboi, genocid,
epidemie. Toate acestea, determinate [i instrumentate de b\rba]i. C\ci b\rba]ii,
doamnelor [i  înc\ domnilor, prin îns\[i natura lor, a[a cum [ti]i, sînt
înclina]i spre distrugere, lucru demonstrat, desigur, de ultimele descoperiri
în materie de genetic\ apocaliptic\. Nimic bun nu ne poate veni de la b\rba]i,
a[a cum toat\ lumea [tie deja. Dup\ ce s-au ar\tat acestea, s-a pus, desigur,
a[a cum v\ aminti]i, problema extermin\rii. Dar nu exist\ nici un procedeu
sigur 100%, ca s\ nu mai punem la socoteal\ c\ toate mijloacele cunoscute
sînt murdare, periculoase [i nesigure. Nu întîmpl\tor, deci, acum aproape un
an, o femeie, Nila Lundkwist, al c\rei nume e de-atunci pe buzele tuturor, a
descoperit, dup\ decenii obositoare de cercetare, priva]iuni [i sacrificii, modul
ideal prin care lumea aceasta poate deveni mai bun\, mai blînd\, mai frumoas\:
proiectul xx. Prima faz\, pe care o implement\m acum, este clonarea unisexuat\,
mijlocul ideal prin care lumea se poate dispensa de b\rba]i. E curent aici, nu
vi se pare? P\i da, u[a, v\ rog!  
[…]
În sfîr[it, ve]i avea [i experien]e transcendentale, înc\ domnilor, c\ci odat\
cu dependen]a de fazele lunii, de maree, ve]i tr\i halucinanta existen]\ în care

ve]i c\p\ta o talie mai sub]ire, un pelvis mai larg, un uter care nu v\ va
folosi la nimic, un clitoris lipsit de agresivitate [i un vagin primitor. Ve]i cunoa[te,
în sfîr[it, homosexualitatea, aceia dintre dumneavoastr\ care vor fi tenta]i s\
exploreze muta]iile sexualit\]ii feminine, dar, trebuie s\ v\ avertizez: din
p\cate, nu ve]i cunoa[te niciodat\ binecuvîntarea maternit\]ii, a al\pt\rii, a
durerilor atît de nobile ale na[terii. Nu ve]i fi niciodat\ mame, domnilor. În
schimb, cît\ bucurie, ce delectare s\ v\ transforma]i în ceea ce iubi]i mai mult:
femeia!  
Curînd ve]i sc\pa, domnilor, de senza]ia nepl\cut\ de a avea un penis, de
obsesia lungimii [i grosimii, de erec]ii, ejaculare, [i de alte obiceiuri iritante
[i care v\ înc\rcau cu energie negativ\. F\r\ a recurge la barbara castrare,
v\ ve]i reg\si, peste doar o or\, mai blînzi [i mai toleran]i, într-o lume absolut
feminin\, iar bucuriile practic\rii sexului vor fi mult mai mari, mai dese, mai
lungi, mai complete. S\ ne amintim de m\rturia lui Tiresias, singurul care a
fost [i b\rbat, [i femeie, în aceea[i via]\. Singurul? O, nu, c\ci începînd de
azi, domnilor, fiecare dintre dumneavoastr\ se va transforma, fiecare ve]i afla,
în sfîr[it, cum e s\ fii femeie [i s\ nu ai, la urma urmelor, nici o nevoie de b\rba]i.
Nu spun nimic mai mult, îmi ve]i spune dumneavoastr\, dup\. Iat\ miile de
scrisori de la b\rba]ii transforma]i s\pt\mîna trecut\, zeci de mii de c\r]i
po[tale de mul]umire, un miniroman, trei poeme de recuno[tin]\, zece piese
deja lansate la Mtv, o pies\ de teatru [i nou\ scenarii de film. Ce spune]i,
merit\, nu? Sînt atît de încînta]i de trupurile lor încît au f\cut propunerea ca
arta orgasmului s\ fie omologat\ ca disciplin\ [colar\ [i inclus\ în viitoarea
olimpiad\, fire[te dup\ selec]iile necesare de la jocurile bienale cu caracter
zonal. (Schimbare de ton) Sta]i dumneavoastr\ acolo, lîng\ u[\ [i închide]i-o,
da? E stricat\? E o porc\rie, asta e! (Reluînd)
Abia a[tept s\ v\ bucura]i [i dumneavoastr\ de toate astea! Iat\, de exemplu,
s\-l lu\m pe domnul acela din rîndul trei. Da, da, dumneavoastr\. Ridica]i-v\,
domnule, s\ v\ vad\ toat\ lumea. Pute]i s\ v\ dezgoli]i u[or um\rul, l\sa]i
s\ cad\ tricoul, elegant... Încerca]i s\ v\ imagina]i cît de mult i se va împlini
silueta, ce bust ademenitor va c\p\ta în curînd, liniile fe]ei i se vor îndulci, îi
vor disp\rea tuleiele, ah, domnule, v\ da]i seama, nu va mai trebui s\ v\
mai b\rbieri]i zilnic, e drept, în schimb v\ ve]i epila, v\ ve]i da cu creme pe
baz\ de extracte naturale, ve]i face gimnastic\, ve]i ]ine cur\ de sl\bire, ve]i
calcula caloriile la fiecare mas\ [i neap\rat v\ ve]i face, s\pt\mînal, manichiura.
(Tot pe dosul instruc]iunilor care vi s-au dat, g\si]i cîteva adrese [i site-uri
pe net ale unor saloane de frumuse]e pe care v\ invit s\ le încerca]i cu toat\
încrederea) P\cat c\ nu se mai picteaz\ azi ca pe vremuri, ce nud ve]i avea, ce
femeie, domnule, ce femeie ve]i fi! Pute]i s\ v\ a[eza]i, v\ mul]umesc! Nu
sînte]i singurul exemplu de transformare în bine care se va petrece printre
cei de fa]\. Iat\, domnul acela, da, dumneavoastr\, ce fa]\ cald\ [i blînd\ de
gospodin\ priceput\, lipsit\ de orice urm\ de frivolitate, vrednic\ [i iubitoare
de filme de dragoste! Abia a[tept, peste vreo [ase luni, s\ v\ gust scordoleaua...
Iat\ acest [or]ule], cadou din partea unui alt sponsor al nostru, o firm\ de
transport rutier, ei, ni[te turcoaice cam  tatuate, da’ fete bune altfel – lua]i-l,
cu curaj, încerca]i-l! V\ apar]ine, pentru totdeauna! Sau dumneavoastr\,
domnule, precis ve]i face carier\ de fotomodel, cu privirea asta gale[\, cu
urechiu[ele astea lascive, cu fundule]ul \sta neastîmp\rat - sau, ah, dumneavoastr\,
nu m\ mai privi]i a[a, m\ intimidez, ce naiba! o asemenea alur\ îndr\znea]\,
provocatoare, atît de sexxxxy! - se poate observa surplusul de imagina]ie în
accesoriile pe care deja le purta]i, vai cîte inimi de sobre femei de afaceri, de
magnate ale industriei, de directoare de b\nci, cîte suflete ve]i frînge, nebunatic\
ce-o s\ fi]i! în curînd ve]i cî[tiga într-o s\pt\mîn\ cît al]ii într-un an, ah, înc\
domnilor, ce viitor înfloritor v\ a[teapt\! 
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espre cultura român\ pe net am
mai scris. De data asta m-am gîndit s\ fac
cunoscut\ o pagin\ de net, în limba român\, dar
despre cultura japonez\. {i ce ar fi mai reprezentativ
decît benzile desenate manga? Este un subiect fragil datorit\
termenilor japonezi care nu au fost tot timpul în]ele[i/tradu[i în
adev\ratul lor sens, [i mai ales datorit\ culturii japoneze [i diferen]elor
de mentalitate dintre ei [i noi. O curiozitate în acest sens este faptul c\,
de la început, benzile desenate japoneze au fost dedicate atît copiilor, cît
[i adul]ilor (acesta fiind [i unul din motivele pentru care au un atît de mare
succes interna]ional, alt motiv fiind faptul c\ sînt specializate, exist\ de
exemplu un gen dedicat homosexualit\]ii, foarte apreciat). 
Pagina de net se nume[te www.manga.ro [i este realizat\ de tineri români pasiona]i
de acest tip de benzi desenate, devenite un adev\rat cult în zona asiatic\.
Site-ul cuprinde articole referitoare la ultimele apari]ii interna]ionale [i na]ionale,
evenimente, festivaluri dedicate artei vizuale. Sec]iunea de interviuri este destul de s\rac\,
s`nt numai patru la num\r, dar merit\ citite cel pu]in pentru a în]elege acest fenomen de
la arti[tii în[i[i. 
Din ce am citit pe forum am v\zut c\ tinerii români chiar sînt interesa]i de ce se întîmpl\ în
aceast\ zon\ a artelor vizuale, c\ exist\ o comunitate unit\ [i dinamic\ în acest sens.
Pasiunea arti[tilor români pentru benzile desenate japoneze [i pentru tot ce presupune aceast\
cultur\, s-a concretizat într-o revist\ trimestrial\: OTAKU MMag. Pîn\ acum au ap\rut dou\ numere.
Este o revist\ glossy, în format apropiat de A5, ultimul num\r avînd 138 de pagini, color [i alb-
negru. Aceast\ revist\ e o ocazie de manifestare pentru tinerii arti[ti români pasiona]i de
artele vizuale, de la benzile desenate, la design, mod\ [i juc\rii, toate acestea avînd o
puternic\ influen]\ din partea noilor media japoneze. Este ciudat s\ vezi manga [i alte genuri
de benzi desenate japoneze realizate de români.
„Otaku” este un termen, preluat, normal, de la japonezi, care desemneaz\ o persoan\ foarte
pasionat\ de ceva. Termenul a fost gre[it în]eles de unii, ca tocilar sau geek, poate [i pentru
c\ este folosit indiferent de conota]ie, negativ\ sau pozitiv\.
La noi cultura OTAKU începe s\ ia amploare în 2003, cînd apar primele comunit\]i virtuale
dedicate acestui gen. Trebuie men]ionat [i faptul c\ avem un festival OTAKU, festival care,
în prim\ faz\, s-a desf\[urat la Bra[ov [i Bucure[ti, scopul fiind acela de a promova cultura
OTAKU [i mi[carea româneasc\ aferent\, prin documentare, expozi]ii de lucr\ri [i mai
ales de a promova revista [i tinerii arti[ti dedica]i acestui gen. 
La jum\tatea lunii aprilie, în cadrul StudentFest–ului din Timi[oara va avea loc un
eveniment OTAKU, obiectivul fiind o introducere în cultura OTAKU.
Pentru cei interesa]i, exist\ o re]ea de site-uri române[ti OTAKU: www.otaku.ro,
www.otakumag.com, www.otakufestival.com, site-uri care în curînd vor fi
cuprinse în re]eaua OTAKU ROMANIA NETWORK, dup\ cum spune Bogdan
Gorg\neanu, unul dintre principalii oameni care promoveaz\
cultura OTAKU în România.

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

cultura japonez` 
pe net, 

\n Rom~nia
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G eneralul Nicolae Militaru a fost, dup\ cum [tim, unul dintre pionii importan]i ai evenimentelor din decembrie 1989. Ulterior, s-a
aflat c\ primul ministru al Ap\r\rii de dup\ Revolu]ie conspirase dinainte cu Ion Iliescu pentru înl\turarea lui Ceau[escu. În plus, se
pare c\ fusese agent KGB, racolat de GRU pe cînd î[i f\cea studiile la ru[i. Generalul Ple[i]\, cel care a condus Direc]ia de Informa]ii
Externe a Securit\]ii ceau[iste, a declarat într-un interviu c\ generalul Militaru a func]ionat ca agent dublu – [i al sovieticilor, [i al

lui. La vedere, era [ef al Marelui Stat Major. Exist\ voci care sus]in c\, în timpul Revolu]iei, ar fi ordonat m\cel\rirea celor din ABI-uri, în fa]a
MApN-ului, pentru c\ avea ni[te poli]e de pl\tit. Al]ii spun c\, tot în perioada aceea, ar fi inten]ionat s\ preia puterea [i s\ instaureze o
dictatur\ militar\.
În fine – ce s-o mai lungesc? – generalul Nicolae Militaru a fost un personaj uns cu toate alifiile, care ne-a f\cut la un moment dat istoria.
Pe la începutul anilor ’90, m-am dus la el acas\, într-o vil\ cochet\ de pe una din str\zile cu nume de capitale din spatele Guvernului, s\-i iau
un interviu despre – fire[te – Revolu]ie.
Îl mai v\zusem înainte numai la televizor – în uniform\, cu chipiu [i fa]a dur\, cum îi [ade bine unui b\rbat, care mai e [i general pe deasupra.
Cel care mi-a deschis u[a era un b\trînel cu p\rul complet alb, m\run]el [i vioi, îmbr\cat într-un trening de silon [i cu [osete flau[ate albe în
picioare. Mi-a întins mîna gr\bit [i m-a invitat în\untru: „Hai, intr\, nu mai sta în u[\!”. Am luat invita]ia lui de bun\ [i am f\cut cî]iva pa[i pe
parchetul lustruit impecabil. Omul s-a uitat la mine cu repro[. „Aaa, nu a[a, m\i! P\i intri înc\l]at? Descal]\-te repede [i hai în\untru!” – mi-a
zis el [i a disp\rut în camera în care d\dea holi[orul strîmt de la intrare. M-am desc\l]at [i m-am dus [i eu dup\ el. Dom’ general st\tea pe o
canapea [i p\rea absorbit de televizor. Cum r\m\sesem în picioare [i nu mai [tiam ce s\ fac, [i-a luat seama [i, cu ochii în continuare în ecran,
s-a scuzat: „Nu dureaz\ mult, în jumate de or\ se termin\. E extraordinar serialul \sta… Ia [i tu un loc. Uite, e un taburet acolo.”
M-am a[ezat [i am început s\ m\ uit cînd la televizor, unde era o telenovel\, cînd la dom’ general. Omul st\tea cu picioarele chircite sub el [i,
la scenele de mare tr\ire, [i le freca unul de altul, cu satisfac]ie. Din cînd în cînd, se mai întorcea [i spre mine [i comenta: „Fata asta, s\raca, n-are
deloc noroc!” sau „Cutra asta b\trîn\… Nu [tiu, î]i vine s\…” sau „Ai v\zut ce i-a zis-o?” etc. De pe taburetul meu scund, cu genunchii adu[i la
gur\, îi zîmbeam amabil [i m\ ar\tam interesat sau surprins de problemele de via]\ adev\rat\ pe care ni le prezenta atît de conving\tor
filmul. Uneori, dom’ general li se adresa direct personajelor: „Acu’ s\ vedem ce mai zici!” sau „M\i, da’ viper\ mai e[ti!” sau „E sora ta, idioato!”.
Apoi se întorcea c\tre mine [i d\dea din cap, cu aerul „tu vezi ce-i face?”. Nu mai a[tepta reac]ia mea, c\ în secunda urm\toare era din nou cu
ochii în ecran. Burtica în form\ de pepena[, pe care st\tea întins treningul, îi tres\rea încetinel, cînd fata f\r\ noroc începea s\ plîng\ în
hohote.
La cap\tul unei jum\t\]i de or\ de sentimente intense, dom’ general a închis mul]umit televizorul. „A[a-i c\-i bun serialu’ \sta? Nu pierd nici
un episod”, mi-a zis el, aranjînd cutele pe care le f\cuse cuvertura de pe canapea. Apoi m-a invitat în camera lui de lucru unde, de dup\ un
birou sculptat [i acoperit cu piele, mi-a vorbit despre terori[ti, armament greu sau u[or, TAB-uri [i tancuri, coduri secrete, cadavre, decizii eficiente
luate sub presiunea gloan]elor, ordine date rapid [i, mai ales, despre marele lui curaj, cînd confruntarea cu elementele ostile era pe via]\ [i pe
moarte…
La vreo dou\ s\pt\mîni de la vizita mea acas\ la el, s-a anun]at în pres\ c\ generalul Nicolae Militaru a încetat din via]\. Telenovela respectiv\
i-a supravie]uit pe ecranele televizoarelor înc\ jum\tate de an.

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 LLuummiinnii]]aa,, mmoonn aammoouurr (2006).
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A fi lector de limba român\ în str\in\tate este paradisul pe p\mînt. Dar,
ca orice alt lucru p\mîntean, acest paradis este imperfect. Oricît de
bine ]i-ar fi, î]i lipse[te familia [i nu po]i s\ dispui de un anumit gen de
confort mental pe care îl ai doar în propria ta cas\. 

Apoi prietenii. Distan]a recalibreaz\ rela]iile, ajungi s\ în]elegi mai bine cît e[ti
de singur de fapt, cum fiecare î[i duce în continuare micul lui r\zboi cu lumea,
f\r\ s\ te mai ia în calcul. La fel, pentru cei mai mul]i dintre colegii de catedr\
încetezi s\ mai exi[ti. În scurtele întrevederi din r\stimpul vacan]elor, ai vaga
senza]ie c\ îi deranjezi, abia dac\ ridic\ ochii din multele lor proiecte, pentru
a se uita la tine ca la un spectru r\t\cit, care nu prea are ce c\uta în planurile
lor.
Ar mai fi [i alte lucruri, de data aceasta din categoria celor care conteaz\.

De pild\, în vacan]a de iarn\, [tiam c\ petrec ultimele clipe al\turi de o
persoan\ dureros de drag\ mie. Cînd mi-am luat r\mas bun, nu [tiu de unde
am recuperat for]a de a-mi desena pe chip ceva ce sem\na cu un zîmbet. Asta
în timp ce-i sus]ineam privirea. O privire în care nu mai era loc pentru nici
o am\gire. La o s\pt\mîn\, primesc telefonul care îmi confirm\ visele
chinuitoare.
Sînt departe. Sînt departe de toate evenimentele importante din via]a
celor pe care îi iubesc. Cei mai buni prieteni s-au c\s\torit. Apoi au f\cut
copii, care între timp au început s\ mearg\ [i probabil pîn\ la var\ deja
o s\ vorbeasc\. Cum îi v\d la intervale mari, mi se pare c\ timpul curge
accelerat. {i cumva pe lîng\ mine. Cel mai tare m\ doare c\ nu pot fi
al\turi de b\iatul meu. Acum este student, e pasionat de ceea ce face,
[i suf\r c\ nu pot s\-l v\d cum începe s\-[i deschid\ aripile. 
Via]a mea personal\ este între paranteze. Suspendat\. Între telefoane,
e-mail-uri, scrisori, a[tept\ri lungi, vacan]e mult prea scurte, vorbe dulci,
mici tr\d\ri, inevitabile solu]ii de pasaj, desp\r]iri [i reg\siri. Reu[im
mai totdeauna s\ rîdem de tot ce ni se întîmpl\, încerc\m s\ recuper\m
prin taifasuri nesfîr[ite lungul r\stimp tr\it separat. Cel pu]in nu ne
plictisim. Afl\m mereu lucruri noi. Nu toate pl\cute, dar înv\]\m s\
le facem loc în via]a noastr\, care trece, vai, atît de repede... 
La drept vorbind, nici n-am sim]it cum s-au scurs ultimii trei ani. Din
toamna lui 2004  sînt la Grenoble, predau limb\ [i civiliza]ie româneasc\
la Universitatea Stendhal 3, în cadrul departamentului de limbi [i
literaturi str\ine. Am ob]inut u[or postul, la concurs s-au prezentat
pu]ini candida]i. Nu m\ mir, pentru c\ pus în balan]\, venitul oferit
nu este de natur\ s\ echilibreze sacrificiul personal ce decurge din
faptul c\ îti dai toat\ via]a peste cap, îti strici cam toate rosturile de
acas\. De fapt, ca [i în România, aici tr\iesc de la un salariu la altul. Este
adev\rat, cu mai pu]ine calcule. M\nînc cu siguran]\ mai s\n\tos, mi-
am mai cump\rat  diverse nimicuri care îmi fac pl\cere [i am c\l\torit.
Dar cam atît. Dup\ un lectorat în Fran]a nu te îmbog\]e[ti.
Cî[tigul este pe alt plan. De fapt, pe mai multe planuri. Pentru mine,

aceast\ experien]\ a venit cînd m\ aflam într-un moment de epuizare,
într-o rutin\ f\r\ orizont. Eram într-un punct mort, în care nu mai g\seam
în mine [i în jur resurse de a aprofunda disciplinele pe care le predam,
evolu]ia mea interioar\ stagna. Într-un cuvînt: b\lteam.
Ajuns\ aici, într-o prim\ faz\, am sim]it cum m\ refac fizic [i suflete[te,

cum îmi revin puterile [i cheful de via]\. Locuiesc în afara ora[ului, aproape
de campus, într-o camer\ a c\rei fereastr\ d\ înspre p\dure. Nu am nevoie
de ceas de[tept\tor pentru c\ diminea]a m\ trezesc p\s\rile. Apoi merg
pe jos la facultate, cam o jum\tate de or\, pe un drum de vis, de-a lungul
unui rîu. De jur împrejur mun]ii Alpi, într-o cople[itoare desf\[urare de
m\re]ie [i splendoare. Cred c\ acest mar[ în singur\tate, zi de zi, între ap\
si munte, mi-a limpezit gîndurile, mi-a purificat sentimentele [i m-a ajutat
s\ elimin un întreg balast de zgur\ din ungherele creierului. Cred c\ am
apucat s\ m\ gîndesc la toate momentele semnificative din via]a mea, s\ le
reevaluez [i s\ m\ împac cu ele.
La facultate am ore pu]ine, trei cursuri (încep\tori, avansa]i [i cursul de civiliza]ie),
la care se adaug\ dou\ ore de tutorat pentru cei care vor s\ înve]e în autonomie.
E o adev\rat\ bucurie s\ predau acestor studen]i francezi. Nu sînt numero[i,
vreo dou\zeci, dar foarte interesa]i de limba român\ [i de actualitatea româneasc\.
În general au o motiva]ie personal\. Au prieteni români, au fost sau vor s\ mearg\
în România. M\rturisesc c\ sînt emo]ionat\ [i mereu surprins\ cînd, dup\ cîteva
luni, încep s\ vorbeasc\, unii chiar cu dezinvoltur\.
Campusul este construit în anii ’60 pe model american, un labirint de cl\diri
care se pierd într-un parc superb. Peluza e mereu plin\ de tineri, mai ales la ora
prînzului. M\nînc\, citesc, fumeaz\, se s\rut\. Toate rasele, toate nuan]ele, toate
combina]iile posibile. Din biroul meu, traversînd cîteva culoare pîn\ la sala de curs,
aud cel pu]in [apte limbi diferite. Ca atmosfer\ general\, acelea[i fr\mînt\ri ca la
noi, legate de trecerea la noul sistem LMD.  Marele avantaj al lectorilor este c\ nu sînt
prin[i în h\]isul problemelor administrativ-birocratice, astfel dispun de o nesperat\
cantitate de timp liber.
La acest nivel se situeaz\ marele meu cî[tig. Cît\ vreme stau aici, pot s\ lucrez lini[tit\,
mai ales c\ fondul bibliotecii universitare, chiar dac\ nu atinge nivelul celor americane,
este totu[i foarte bogat. Preg\tesc cursuri noi în vederea întoarcerii acas\ [i scriu.
F\r\ complexe.   
În toamn\, o s\ m\ reîntorc la Grenoble, pentru c\, dup\ cum v\ spuneam, pentru o vreme,
a fi lector de limba român\ în str\in\tate este paradisul pe p\mînt…  

LLuucciiaa TTeerrzzeeaa-OOffrriimm, absolvent\ a Facult\]ii de Litere, Universitatea din Bucure[ti (1989), lector universitar dr. la aceea[i
facultate; din septembrie 2004, lector de limba român\  la Universitatea Stendhal 3 Grenoble.

Lucia 
Terzea-Ofrim,
Grenoble

B \nuiesc c\ orice om are, din cînd în cînd, cîte o revela]ie cu privire la el însu[i. Eu am avut
a[a ceva în urm\ cu cîteva s\pt\mîni, cînd m-am observat martor neimplicat într-un fel de
petrecere ad-hoc, undeva departe de ]ar\. În care oamenii cîntau, se veseleau, iar eu
d\deam din cap cumva bolund, analizîndu-mi în acela[i timp comportamentul. {i, din

analiza aceea sumar\, f\cut\ pe loc, a ap\rut revela]ia: m-am cam maturizat. Nu [tiu dac\ înainte de
vreme sau dup\ vreme – la 32 de ani omul înc\ nu pricepe, m\ gîndesc eu, cum st\ cu vremea, c\ci e
la încruci[area aia dintre postadolescen]\ [i preîmb\trînire. Dar e cert c\, în acel moment, m-am
descoperit altfel decît crezusem pîn\ atunci c\ sînt. Nu c\ nu mi-ar fi pl\cut ce se întîmpla în jurul
meu: dimpotriv\, îmi pl\cea prea mult, dar senza]ia asta venea la pachet cu un soi de nostalgie. Or,
cînd în timpul unei petreceri începi s\ ai nostalgii cu privire la petrecerile tinere]ii tale, e clar c\ ceva
s-a întîmplat între timp.
De atunci, îmi tot enum\r semnele de maturizare, fac chiar [i un clasament al lor, sperînd c\, din loc
în loc, ele-mi vor fi contrazise de cîte-o copil\rie. Pîn\ acum, n-am avut noroc. Dar mai sînt zile. De
vreme ce m\ aflu îns\ în etapa asta, iar rubrica mea se nume[te „Fursecuri“, m-am gîndit s\ adun
fursecurile împr\[tiate de mine în ultimele zile [i s\ vi le ofer aici, m\car parte din ele. Cu speran]a
c\ un om care se joac\ în public cu intimitatea lui va fi considerat, pîn\ la urm\, infantil. Spre deosebire
de alte d\]i, acum parc\ mi-ar pica bine un asemenea epitet. Deci.
Locul 10: Fixismele. Unii le zic tabieturi, dar \sta-i doar un eufemism. Nu m\nînc niciodat\ acas\
sau în vizit\ decît dup\ ce cl\tesc, cu mîna mea, farfuriile & tacîmurile; în mobil trec numerele tuturor
prietenilor sau chiar ale membrilor familiei numai în forma: nume de familie + nume de botez,
nu se accept\ prescurt\rile; cînd c\l\toresc cu avionul, cer stewardeselor numai suc de ro[ii;
cînd scriu un text, nu pot s\-l duc la cap\t dac\ nu am aranjat mai întîi perfect titlul pe mijlocul
paginii [i semn\tura în dreapta paginii; nu pot s\ urm\resc la televizor meciurile de fotbal al\turi
de prieteni, trebuie s\ fiu singur; cînd citesc o carte e musai s\ stau în pat, altfel nu m\ pot
concentra. {i, din p\cate, alte cîteva asemenea, pe care îns\ spa]iul nu m\ las\ s\ le trec aici.
Locul 9: Reac]iile moraliste. Mi-e ru[ine, dar trebuie s-o spun. Le am. Exemplu: într-un tramvai,
un pu[ti se a[az\ pe scaun în fa]a unei doamne. Aia îi bate obrazul. Pu[tiul se uit\ pe geam
nep\s\tor. Doamna cere sprijin în mul]ime. Eu, spre pu[ti: „E frumos a[a?”. Întîmplarea e real\,
mi-a fost ru[ine cîteva zile de acel „E frumos a[a?”. Altcîndva, fie reac]ionam printr-o înjur\tur\
demn\ de orice adolescent care se respect\, fie m\ gr\beam s\ m\ a[ez pe un alt scaun r\mas
gol, privind la rîndu-mi nep\s\tor pe geam. 
Locul 8: Modul de adresare c\tre al]i oameni de vîrsta mea sau mai tineri. Cu dumneavoastr\,
bineîn]eles. Aproape niciodat\, cînd cunosc un tîn\r, fie el [i cu zece ani mai mic, nu îi zic
de la bun început tu. P\i, dac\ nici \sta nu-i semn de maturitate... 
Locul 7: Mîncarea. Am ajuns eu s\ m\nînc de trei ori pe zi? Am ajuns eu s\ m\nînc la
mas\, ca tot omul, felul întîi [i felul doi? Cu [erve]el în form\ de triunghi al\turi? Cu pîine
feliat\ într-un co[? Unde-s momentele cînd mîncam un copan de pui pe zi, eventual trîntit
într-un pat de c\min, apoi aruncam oasele pe fereastr\? Unde-s clipele cînd ne adunam
mai mul]i prieteni [i mîncam, la comun, direct dintr-o oal\, o ciorb\ f\cut\ pe un re[ou
ruginit? 
Locul 6: Ie[irile la restaurant. Vine cumva în continuarea punctului anterior, dar
merit\ trecut pe alt loc în clasament, pentru c\ spune ceva în plus totu[i despre
comportamentul în societate. Întotdeauna m\ gr\besc s\-i iau de pe um\r haina so]iei
[i s\ trag scaunul pentru ea. Asta nu se nume[te polite]e, fra]ilor, ci maturizare! Înainte,
îmi amintesc cu drag, nu numai c\ m\ trînteam grobian în scaun imediat ce ajungeam
la mas\, dar îmi permiteam chiar [i s\ m\nînc cu furculi]a în mîna dreapt\, s\ vorbesc
zgomotos, s\ beau berea direct din sticl\ [i a[a mai departe.

LLuucciiaann DDaann TTeeooddoorroovviiccii, 31 de ani, prozator, coordonatorul colec]iei EEGGOO..PPrroozz\\ de la Editura Polirom,
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 ccoobboorrîîrriiii 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.

fursecuri
topul semnelor de

maturitate (I)

lucian dan

teodorovici

num`rul 5.......................................................................................martie 2007.....................................................................................................noua literatur`

30

paradisul pe p`m\nt...



p
op

u
li b

ox

CCaarrnneettuull rroo[[uu
Vasile D., inginer chimist, 55 de ani

Am ssunat lla iinterfon [[i aam ooprit iPod-uul ttocmai ccînd îîncepuse mmelodia  I PPredict aa RRiot  a ccelor dde lla KKaiser
Chiefs.. Ni ss-aa ddeschis [[i aam ffost iinvita]i îîn ssufragerie. DDomnul VVasile DD. ss-aa rretras îîn bbuc\t\rie cca ss\
citeasc\ ffragmentul sselectat dde nnoi. CCînd aa tterminat, ss-aa îîntors îîn ssufragerie [[i aam ppornit rreportofonul.
Iat\ cce ss-aa îînregistrat: 

Cartea asta este foarte realist\. A[a a fost [i a[a va fi [i de acum încolo. Cu carnetul de membru de
partid [i eu am f\cut la fel: nu [tiu pe unde l-am pus, dar dac\-l caut... pac! cu el la R\zboiu’... Treaba
cu anti-comunismul e o tîmpenie. Pentru c\ sînt ni[te ani, care cum s\ spun, în care s-au f\cut
multe chestii care acum, vorba aia, nu sînt în stare s\ le aduc\ \[tia la suprafa]\. Ce s-a ridicat
înainte nu au reu[it s\ termine acum. E clar c\ sînt ni[te treburi care arat\ mult. {i acum s-a ridicat
ceva? Comuni[tii nu mai sînt la putere. Acum sînt alte interese, interese de partid oculte. Adev\rul
e c\ înainte aveai siguran]a zilei de mîine. Erau perioade în care totu[i era cît de cît cert\ ziua
de mîine. Treaba cu teroarea, cu teama, cu frigul, sînt actuale [i acum. Foame exist\ [i
acuma, frig exist\ [i acuma, c\ nu ai cu ce s\ pl\te[ti c\ldura. Condamnarea lui Ceau[escu la
moarte pentru faptul c\ au zis c\ a f\cut genocid sau nu [tiu ce, c\ a înfometat poporul,
pot fi actuale [i acuma, în orice zi. În ’89 to]i ne-am bucurat, dar ne-am bucurat de poman\
pentru c\ am înc\put pe mîinile altor escroci mai rapace. L-au acuzat pe Ceau[escu c\
avea lavoare de aur sau mai [tiu eu ce [i din ce mama dracu’, care vorba aia… m\car el…
nu erau ale lui, erau de protocol. Copiii lui au mo[tenit ceva din vilele astea care erau…
nu erau ale lui? Erau ale protocolului de stat. Dar treaba care e scris\ în carte e o treab\
care, cum s\ spun, e apropiat\ de realitate, de ceea ce majoritatea, s\ [tii, majoritatea
românilor gîndesc c\ înainte era mai bine decît acuma. To]i care au fost sub o anumit\
preg\tire [i care nu s-au îmbog\]it peste noapte prin anumite tunuri [i prin alte [mecherii
financiare, to]i zic c\ a fost mai bine înainte. A fost [i o perioad\ în care, cum s\ î]i spun,
s-a trecut, s-a s\rit peste ni[te treburi, de exemplu dac\ aveai proprietate [i mo[teneai
de la p\rin]i o alt\ proprietate, erai obligat s\ o înstr\inezi. Astea erau tîmpenii! Nu
era normal, adic\ de ce s\ m\ oblige pe mine s\ înstr\inez ceea ce de fapt era al meu.
C\ [i înainte dreptul de proprietate era garantat de stat. 
Sînt cu totul de acord cu ce se spune în carte, în fragmentul \sta. A[a e. Nu e o carte
pe care s\ o cite[ti greu. În dou\-trei ore ai citit-o. E foarte bine scris\. M\ rog, eu zic
de fragmentul \sta. Dar b\nuiesc c\, cum s\ spun io, în acela[i spirit e scris\ toat\ cartea.

{i e p\cat s\ î]i renegi trecutul. Bun, r\u, cum a fost el, e trecutul t\u.
Eu regret tinere]ea, e normal. Dar [i dup\ ’89 eram mai tîn\r ca acum,
în ’90, ’91, ’92 – cu greve, cu studen]ii, cu minerii, cu nu [tiu ce. Timpurile
alea nu le regret, dar timpurile dinainte de ’89 le regret. Pentru c\ înainte
puteam s\ pun deoparte un ban [i s\ nu se devalorizeze [i peste un
an s\ nu mai am ce s\ fac cu el. Adic\ s\ îmi iau un televizor cu banii
pe care îi depusesem pentru o ma[in\…  
Cozile?… P\i [i acuma stau la coad\. La pîine, la circa financiar\ etc.…
Zilele astea a trebuit s\ îmi schimb buletinul [i am stat la coad\ de m-
au apucat to]i dracii. Diferen]a e c\ la cozile de atunci st\teai [i poate
luai ceva, acuma stai la coad\ [i dai, nu iei nimica. 
Cartea nu e scris\ ironic, e scris\ la obiect. Adic\, dac\ vrei, cartea e o
imagine retrospectiv\ asupra st\rii de fapt din perioada dinainte de ’89.
Cine spune c\ a fost r\u în comunism sînt cei care furau, cei care
f\ceau bi[ni]\ etc. Cei care zic c\ nu era libertate de expresie sînt
naivii care cred c\ azi ea exist\, sau c\ exist\ altundeva. Nim\nui nu-i
convine s\-l vorbe[ti de r\u sau s\-l insul]i [i cu cît are mai mult\ putere,
cu atît o s\ încerce s\ î]i astupe gura. Se întîmpl\ [i azi sub diverse forme,
care pot oricînd s\ cad\ în extreme. Eu persecu]iile politice nu le-am
sim]it. În momentul în care nu e[ti implicat în a[a ceva, nu cuno[ti. Eu
am fost f\cut membru de partid într-un mod asem\n\tor cu personajul
din carte. A venit E*** N*** la fabric\ [i era gunoi în spate, acolo unde
e c\minul de nefamili[ti, lîng\ barier\. Era ipsos, nu [tiu ce dracu’, [i
nu le c\raser\, c\ era în perioada de recolt\ [i nu g\seai camioane,
basculante, c\ toate erau la agricultur\. Toate erau ca s\ strîng\ recolta
de pe cîmp. {i nu g\seai ma[in\ ca s\ iei gunoiul [i s\-l duci la groap\.
{i a venit asta plin\ de draci, nu [tiu ce mama dracu’, cînd a v\zut...
Ce-i mizeria asta?!  Trebuia s\ vin\ în vizit\ Ceau[escu pe acolo, cu
expozi]ii de case, cu nu [tiu ce mama dracu’, [i to]i \[tia, secretarii de
partid veneau ca s\ nu aib\ de ce s\ se lege secretarul general. {i cînd

a intrat pe poarta doi pe la barier\ [i a v\zut treaba asta... Unde e directorul, nu [tiu ce, s\
vin\ imediat aicia. Cine-i [eful sec]iei aicia? De ce e mizeria asta? {i între timp a sunat portarul
[i l-a chemat pe [eful de sec]ie de la sanitare. {i asta, E*** N*** zice: Dumneata e[ti [eful de
sec]ie? S\ [ti]i, tovar\[ul [ef de sec]ie, c\ pentru mizeria de aici o s\ dau o sanc]iune pe linie
de partid. {i \sta îi zice c\  doamn\ nu v\ sup\ra]i, mie nu pute]i s\ îmi da]i sanc]iune pentru
c\ eu nu sînt membru de partid. {i asta î[i iese din pepeni: Cuuuum? S\ vin\ imediat D***
(directorul) la mine. Cînd a sunat portarul c\ e E*** N*** în fabric\ spuneau \ia c\ D*** s\rea
cîte 3- 4 trepte ca s\ ajung\ mai repede. {i cînd a ajuns sau s-au întîlnit pe drum, E*** N*** cu
directorul, a început asta: Cum î]i permi]i tovar\[u’ director ca în func]ii de conducere s\ nu
fie membri de partid. Uite, s\-mi rîd\ în nas c\ am zis c\ îi dau sanc]iune pe linie de partid [i
zice c\ nu e membru. Cum î]i permi]i?! Imediat în toate func]iile s\ fie membri de partid. {i
atunci ne-a luat pe to]i 100, imediat ne-a luat pe sus [i a zis c\ mîine v\ face]i dosar s\ v\
înscrie]i în partid c\ uite trebuie nu [tiu ce, c\ avem sarcin\ de partid [i nu [tiu ce mama dracu’.
Io, cum s\ spun io, de mult voiam s\ m\ duc pentru c\ voiam s\ m\ mut la un institut de cercetare
[i acolo nu puteai s\ intri decît dac\ aveai carnet de partid. {i în armat\ era pluton de membri
de partid [i pluton f\r\ membri de partid. M\ rog, deci a[a a fost.
S\ zici despre comunism c\ a fost r\u, asta e cea mai mare tîmpenie. Pentru c\ dac\... deci, ca s\
po]i s\ zici c\ a fost r\u înainte, trebuie s\ demonstrezi c\ acuma o duci mult mai bine decît înainte.
Uite, tata era pensionar atunci, pe vremea aia, [i eu eram [ef de atelier, iar tata avea pensie mai
mare decît mine ca [ef de atelier. {i eu, ca [ef de atelier, mi-am ]inut nevasta acas\ 16 ani de zile
ca s\ creasc\ copiii. Or, acuma, un pensionar n-are din ce s\-[i achite între]inerea, cheltuielile curente.
Ce am cî[tigat acuma? C\ acum toat\ economia a înc\put pe mîna unor escroci, care nu fac decît
s\ demoleze toate... [i „de[teptul” \la de Petre Roman care a zis c\ toat\ industria e fiare vechi [i
nu [tiu ce mama dracu’... ei, toate fiarele alea vechi f\ceau export pe vremea aia, înainte de ’89, în
toat\ lumea. D\-mi exemplu acuma ce aduci din import [i e mai bun decît ce se f\cea în ]ar\. Tu nu
vezi c\ acuma cau]i produse în ]ar\ pentru c\ [tii c\ sînt mai bune decît alea din import. Acum aduc
toate gunoaiele. Aduc din Turcia, din Hong Kong, din dracu’ [tie de unde le aduc [i sînt toate falsificate
[i nu mai ai încredere în nimic. Nu le mai verific\ nimeni. Înainte to]i bi[ni]arii erau cu fric\ s\ nu-i prind\
poli]ia. Acum sînt mari bog\ta[i... 
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„E drept, fusesem membr\ de partid. Asta nu însemna c\ în decembrie
’89 nu strigasem „Jos Ceau[escu!”, c\ nu urm\risem cu sufletul la gur\
revolu]ia la televizor [i execu]ia Ceau[e[tilor. Asta nu însemna c\ dup\ aceea
nu-mi p\ruse r\u c\-i împu[case în ziua de Cr\ciun, f\r\ s\-i lase s\ se
apere. Asta nu însemna c\ nu-mi p\rea r\u dup\ via]a pe care o tr\isem, f\r\
s\ m\ duc s\ pun flori pe mormîntul lor.
Am fost f\cut\ membr\ de partid cu aproape un an înaintea c\derii regimului.
Nu spun „m-am f\cut”, ci „am fost f\cut\”, pentru c\ eu nu am mi[cat nici un
deget pentru asta. Într-o bun\ zi, secretarul de partid pe întreprindere a constatat
c\ num\rul membrilor de partid femei era prea mic. Era sub nu [tiu ce procent.
Chestia asta era opera Elenei Ceau[escu, ea se lupta ca num\rul femeilor în
partid [i în func]ii de conducere s\ creasc\ [i stabilise [i o cot\ minim\, care era
obligatorie. La noi, fiind o fabric\ unde se muncea din greu, cu tabl\ [i cu fiare ruginite,
cu strunguri, polizoare [i ma[ini de g\urit, nu erau prea multe tovar\[e. A[a c\
secretarul de partid alerga cu limba pe um\r dup\ clien]i, era în stare s\ te invite [i
la cinema, numai s\ accep]i. Nu c\ l-ar fi durut de soarta partidului, dar î[i ap\ra scaunul.
„Î[i ap\ra” e pu]in spus; ]inea de el cu din]ii. Fiindc\ pe oamenii \[tia, dac\ îi scoteai
dintr-o func]ie de conducere, nu mai [tiau nimic s\ fac\. Ce înv\]aser\ cîndva, dac\
se prinsese vreo meserie de ei, uitaser\ tot. Nu mai [tiau nici ce diametru are piuli]a
de opt. A[a c\ omul nostru umbla s\-[i fac\ procentul, fiindc\ altfel zbura imediat din
func]ie. Nu prea era de glumit. Dup\ ce c\ eram pu]ine femei în fabric\, pentru a
deveni membru de partid mai trebuiau îndeplinite ni[te condi]ii. Nu trebuia s\ ai abateri
disciplinare, rudele nu trebuia s\ fi avut antecedente penale [i alte lucruri de genul
\sta. Originea s\n\toas\, adic\ s\ fii copil de muncitori sau ]\rani, nu prea mai conta, acu’
nu mai f\ceau mofturi, erau buni [i copiii de intelectuali, numai s\ ias\ la num\r. Eu
îndeplineam toate condi]iile, a[a c\ m-am trezit cu ditamai secretarul de partid, vesel
nevoie mare, la locul de munc\, s\ m\ invite s\-mi depun dosarul. Aten]ie, nu m\ chemase
la el în birou, ci b\tuse frumu[el talpa pîn\ la mine, el, care nu venea decît în inspec]ie…
Bineîn]eles, de toate astea mi-am dat seama abia dup\ aceea, cînd m-am pus cît de cît la
punct cu politica intern\ a partidului, atunci eram doar uimit\ c\ m\ caut\ un asemenea
grangur. Zîmbitor – tovar\[a în sus, tovar\[a în jos - , mi-a explicat
c\ e o onoare, o dovad\ de încredere [i alte bla-bla-uri. Eu nu eram
împotriv\, dar nici prea mîndr\, a[a c\ nu i-am dat un r\spuns
clar. Nu-mi convenea c\, a[a cum v\zusem la al]ii, num\rul [edin]elor
la care trebuiau s\ mearg\ era mult mai mare. Cînd noi deja plecam
acas\, ei, hop!, la [edin]\ de partid. Nu m\ gîndeam deloc, cum
se spune acum, c\ era un partid criminal, care b\ga oameni la
închisoare [i care înfometa popula]ia. Nu [tiu de ce, dar nu mi-a
trecut nici o clip\ asta prin cap. Poate fiindc\ eu n-am avut nici
o rud\ închis\, poate pentru c\ eu eram totu[i mul]umit\ de via]a
pe care o aveam. Spun „totu[i” pentru c\, desigur, erau [i nepl\ceri.
Acum sînt mult mai mul]umit\ de via]a pe care am dus-o atunci
decît eram chiar în momentul \la. Pentru c\ acum am cu ce compara.
Nu spun c\, dac\ ar veni vremuri [i mai vitrege decît astea, n-a[
regreta clipele de fa]\… Nu dup\ mult timp, a venit s\ vorbeasc\
[efu’ cu mine. Cic\ s\ accept, c\ nu am ce pierde. C\, dac\
voiam s\ fac [coala de mai[tri, ceea ce m\ b\tea gîndul, era aproape
obligatoriu s\ fii membru de partid. {coal\ de mai[tri n-am mai
f\cut, dar de înscris m-am înscris. De fapt, pe [efu’ nu-l puteam
refuza. Avea un fel de-a se purta cu noi, c\ era greu s\-i spui
„nu” vreodat\. Mi-am depus dosarul [i în cel mai scurt timp m-
am trezit cu carnetul ro[u în mîn\. În principal, am început s\
merg la [edin]e [i s\ pl\tesc cotiza]ia. Abia mai tîrziu am v\zut
care erau avantajele, c\ci erau [i din astea. Cînd era vorba de luat
concediu, aveam prioritate la alegerea perioadei: „E membr\
de partid tovar\[a!”. Conta. Cele mai bune sta]iuni cu cele mai
bune hoteluri [i la pre]urile cele mai mici erau pentru noi. Uneori
erau chiar gratis. La avans\ri, iar conta. Eu deja aveam butelie [i
apartament, dar [i în cazul lor se avea în vedere situa]ia
politic\. De fapt, v\zusem [i în perioada cît f\cusem liceul la seral
c\ profesorii erau ceva mai aten]i, adic\ mai indulgen]i, cu membrii de partid. Sigur,
nu era scris nic\ieri c\ profesorii trebuie s\ procedeze astfel, dar a[a se întîmpla.
Probabil c\ se gîndeau [i ei c\ vreunul din \sta ajunge cîndva într-o func]ie barosan\
[i poate s\ le frece ridichea de nu se v\d. Sau pur [i simplu î[i spuneau c\ vor fi
ni[te pile utile vreodat\. Ce vreau s\ spun este c\, pe lîng\ avantajele oficiale, erau
multe alte situa]ii în care, ca membru de partid, aveai de cî[tigat. Chiar [i mili]ia seara
pe strad\, cînd î]i cerea actele, altfel se uita la tine dac\ pe lîng\ buletin scoteai [i
carnetul ro[u. Nu e vorba de respect, ci o anumit\ team\: poate c\ erai un
barosan [i puteai s\-l faci s\-[i piard\ pîinea. Pe cînd, dac\ nu erai membru de partid,
sigur nu puteai ocupa cine [tie ce func]ie, a[a c\ te trata mai cu sictir. Pîn\ la
urm\, nu mi-a p\rut r\u c\ m-am înscris, chiar dac\ nu am f\cut cine [tie ce carier\.
Unul de la mine din sat, care a trecut prin [coal\ ca gîsca prin ap\, f\cuse {coala
de Partid, împins de un unchi de-al lui, care [tia cum merg treburile, [i ajunsese
primar. Pe baz\ de alegeri, bineîn]eles. Alegeri cu candidat unic, numit de partid.
A[ fi putut face [i eu ceva ca el, aveam un exemplu, dar nu m-a tentat. Nu
trebuia s\ ai mintea str\lucit\ ca s\ devii activist. Dac\ aveai referin]e
s\n\toase [i [tiai s\ strigi tr\iasc\ una sau alta era suficient.
Drept s\ spun, la revolu]ie, carnetul ro[u mi-a dat emo]ii. Acum pare de tot hazul,
dar atunci îmi cam tremurau n\dragii. Dup\ cîteva zile de euforie, cînd oamenii
î[i d\deau foc la carnete [i le ]ineau deasupra capului ca pe ni[te f\clii, am
început s\ îmi pun întreb\ri. Dac\ se întoarce comunismul? Asta a fost prima
team\. Sovieticii sînt aproape, cît e s\ se urce în tancuri [i s\ vin\ s\ fac\ prezen]a?
Aici, la noi, în nordul ]\rii, tot timpul teama de ru[i a fost mare. Vin [i cer carnetele
la control, ce m\ fac atunci? A[a c\ nu l-am ars. Dar dac\ \ia care vin la
putere se pun pe vînat comuni[ti? Asta a fost a doua team\. Dac\ ardeam
carnetul nu era bine, dac\ îl ]ineam iar nu era bine. Eram descump\nit\. Pîn\
la urm\ mi-am zis c\ este mai bine s\-l ascund. E ca [i cum nu l-ai avea, dar
la nevoie îl puteai scoate la inventar. Zis [i f\cut. Cel mai bun loc, care d\dea
cel mai pu]in de b\nuit, mi s-a p\rut a fi în spatele icoanei. Nu l-am mai c\utat,
dar cred c\ [i acuma e acolo.“    
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