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Pe coperta a IV-a, desene din volumul Cercul aarti[tilor
disp\ru]i, ap\rut la Editura Humanitas Educa]ional, un
experiment al anilor ’80, realizat de Ion Barbu cu elevii
[colii generale „Ion D. S`rbu“ din Petrila.

Desenele din paginile 8, 12, 13 s`nt realizate de
„Cerculcopiilordisp\ru]i“ din cadrul „Cerculuidisp\rut-
central“ (Carmen Mavrea, Ivan Andreevici [.a.), comu-
na Cr`nguri, jude]ul Dâmbovi]a
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copil`ria ccu O mmie [[i uunna dde nnop]i

fursecuri
ou` fierte

lucian dan

teodorovici

Un b\rbat tîn\r st\tea în [ezut pe canapea. Lîng\ el, st\tea întins\ so]ia lui
tîn\r\. Lîng\ so]ia lui tîn\r\, sughi]a copilul lor de nou\ luni. Lîng\ copilul lor
de nou\ luni, oricît ar p\rea de ciudat, nu mai st\tea nimeni. Asta pentru c\

b\rbatul tîn\r, femeia tîn\r\ [i copilul lor de nou\ luni formau o familie de exact trei
persoane.
Cei trei st\teau deci pe canapea, cum spuneam, [i se uitau de ceva vreme la televizorul
lor Sony, diagonal\ 49 fix, pe care el, b\rbatul, îl cump\rase de la un alt b\rbat care, la
rîndu-i, îl cump\rase de la un al treilea b\rbat. Cum asta e îns\ singura leg\tur\ cunoscut\
dintre cei trei b\rba]i, eu propun s\ renun]\m la ceilal]i doi [i s\ ne concentr\m doar asupra
b\rbatului tîn\r, care, vom vedea, ne intereseaz\. {i ne întereseaz\ în primul rînd pentru c\ el
e cel care, la un moment dat, a spart t\cerea monoton\, punctat\ sporadic de sughi]urile copilului,
cu urm\toarea replic\:
– S\ nu-l bagi în pizda m\-sii!?
– Nu vorbi urît în fa]a copilului! a replicat so]ia tîn\r\.
– Scuze, a spus b\rbatul tîn\r.
Ca s\ fim sinceri, în fa]a copilului de nou\ luni se putea vorbi înc\ urît, dat\ fiind incapacitatea lui
de a repeta acele vorbe. Dar so]ia tîn\r\ era o femeie prev\z\toare, iar mustrarea adresat\
b\rbatului tîn\r se voia una care s\ curme din fa[\ alte înjur\turi viitoare, cînd copilul de nou\ luni
nu va mai avea nou\ luni, ci patru ani. Iar la patru ani, ve]i fi de acord, ar fi putut re]ine asemenea cuvinte
urîte. De aceea [i numai de aceea, în momentul în care b\rbatul tîn\r a înjurat, so]ia tîn\r\ i-a spus:
– Nu vorbi urît în fa]a copilului!
B\rbatul tîn\r vorbise îns\ urît pentru c\, în timp ce eu v\ povesteam tot felul de bazaconii, iar
dumneavoastr\ le citea]i, se întîmplase un lucru straniu: televizorul Sony, diagonal\ 49 fix, f\cuse o flam\
urît\ undeva în spate – naiba [tie de ce, pentru c\ televizoarele de tipul \sta nu prea scot flame – [i se
stinsese. Or, \sta era un lucru cu adev\rat enervant, întrucît tocmai se difuza emisiunea Medicul vv\
r\spunde, iar b\rbatul tîn\r trimisese o scrisoare la acea emisiune, care suna cam a[a: Stimate medic,
de o vreme, am început s\ am ni[te dureri cumplite de spate. Am fost internat într-un spital de
neurochirurgie, unde în urma analizelor mi s-a spus c\ am probleme cu rinichii. Am f\cut o
opera]ie la rinichi, care, din p\cate, n-a reu[it, nu pentru c\ n-ar fi fost buni medicii, ci pentru c\ piatra
despre care se presupunea c\ e acolo nu era acolo. Nu era, de fapt, nic\ieri, pentru c\, a[a cum
mi-a povestit o asistent\, medicul chirurg a spus în timpul opera]iei: „Nu avem aici nici o piatr\,
ce naiba mi l-a]i adus aici!?“, dup\ care m-a cusut la loc [i m-a trimis iar\[i în spitalul de neurochirurgie,
de unde fusesem trimis la el. În urma altor analize, s-a constatat apoi c\ am o devia]ie de sept,
plus apendicit\. Am fost trimis în alte dou\ spitale, unde devia]ia de sept mi-a fost rezolvat\,
iar apendicele eliminat. {i totu[i, durerea de spate nu mi-a trecut. A[a c\ m-am întors la spitalul
de neurochirurgie. Aici, în urma repet\rii analizelor, s-a constatat c\ opera]ia pentru
devia]ia de sept a fost ratat\, iar apendicele nu trebuia scos pentru c\, de fapt, durerea
mea din respectiva zon\ fusese cauzat\ de ni[te medicamente pe care n-ar fi trebuit s\ le
iau. Medicamente care, din p\cate, mi-au distrus ficatul [i pancreasul. Prin urmare, mi s-
au dat alte medicamente, pentru ficat [i pancreas, [i mi s-a cerut s\ ]in regim strict.
Acum, stimate medic, vin [i v\ întreb: la regimul pe care-l ]in, am voie s\ m\nînc ou\ fierte,
]inînd cont de faptul c\, între timp, durerea de spate mi s-a accentuat teribil, iar acum
nu mai pot s\ m\ mi[c din pozi]ia [ezut?
V\ da]i seama deci c\ b\rbatul tîn\r a avut toate motivele s\ se enerveze cînd televizorul
a scos acea flam\, mai ales c\ medicul emisiunii Medicul vv\ rr\spunde tocmai citea
scrisoarea lui. Din p\cate îns\, b\rbatul tîn\r n-a avut cum s\ afle r\spunsul specialistului.
A[a c\, de[i în acea zi avea, ca [i în s\pt\mînile precedente, o poft\ nebun\ de ou\
fierte, a înghi]it în sec. Înghi]ind în sec [i [ezînd pe canapea, b\rbatul tîn\r a pus,
într-un tîrziu, mîna pe telefon, a chemat un reparator tv care i-a reparat televizorul, iar
seara s-a uitat la actualit\]i. Între timp, so]ia tîn\r\ fusese la cump\r\turi, a[a c\, pe
sear\, b\rbatul tîn\r a servit, [ezînd pe canapea, o por]ie s\n\toas\ de spanac. Din
care i-a dat, cu linguri]a, [i copilului s\u de nou\ luni.

LLuucciiaann DDaann TTeeooddoorroovviiccii, 31 de ani, prozator, membru în colegiul de redac]ie al s\pt\mînalului SSuupplliimmeennttuull
ddee ccuullttuurr\\ [i redactor al revistei TTiimmppuull. Autor al romanelor CCuu ppuu]]iinn ttiimmpp îînnaaiinntteeaa ccoobboorr`̀rriiii
eexxttrraatteerree[[ttrriilloorr pprriinnttrree nnooii (roman), OuTopos, Ia[i, 1999 (edi]ia a doua, rev\zut\ [i ad\ugit\, Polirom, Ia[i,
2005) [i AAttuunnccii ii-aamm aarrss ddoouu\\ ppaallmmee (proz\ scurt\), Polirom, Ia[i, 2004. 

L ectura mea preferat\ din copil\rie a fost de departe colec]ia
celor O mmie [[i uuna dde nnop]i. Oricît le-am c\utat apoi prin
libr\rii, nu le-am mai g\sit în formula pe care o citeam eu
atunci, ap\rut\ la Editura Minerva în BPT, iar varianta

prescurtat\ [i adaptat\ a lui Eusebiu Camilar nu m-a tentat niciodat\.
Poate nu [tiu eu, dar nu cred s\ se fi reeditat dup\ 1989 [i la fel s-a
întîmplat cu multe c\r]i clasice, mai mult sau mai pu]in pentru copii. 
O mmie [[i uuna dde nnop]i avea pe atunci un imens avantaj, pe care nu-l
pot trece sub t\cere: era o carte erotic\. Ar fi foarte multe de povestit
despre reprezentarea erotismului în mintea unui copil de la sfîr[itul
anilor ‘80, cu mult înainte ca televiziunile specializate s\ fi dezvr\jit
complet subiectul. De curînd, nepotul meu de nou\ ani a fost
prins uitîndu-se la un canal pentru adul]i. Nu l-a[ fi certat neap\rat,
asta e, se întîmpl\, sîntem înconjura]i de toate aceste lucruri, dar
am r\mas cumva melancolic\. Ce pierdere... 
Iat\ cum vorbeau cele O mmie [[i uuna dde nnop]i despre o fat\ frumoas\,
de pild\: „Pe vremea cînd îmi era ucenic\, era cu totul tineric\, o
copilandr\ proasp\t îmbobocit\, cu doi sîni[ori înmuguri]i ce-i
ridicau [i-i coborau olecu]\ ve[mîntul u[or [i i-l dep\rtau de
piept. {i dac\ te uitai la ea, era o vraj\, un pr\p\d al min]ilor, o orbire
a ochilor, o r\pire a judec\]ii.”  {tiu sigur c\ înc\ de pe atunci în]elegeam
conven]ia arhaizant\ în sensul c\ nu m-a[ fi dus s\-i spun unui coleg
de clas\ asemenea vorbe me[te[ugite, dar ceva din frumuse]ea
ritualului, din solemna în[iruire de plec\ciuni estetice a r\mas undeva
[i mi-a modelat apoi atitudinea fa]\ de omene[tile tr\iri. Iat\ o femeie
care vorbe[te despre b\rbatul ei, cu cuvintele din Cîntarea CCînt\rilor,
dar în plus cu o not\ de îndr\zneal\ [i de neru[inare simpatic\, de
g\sit doar în c\r]ile arabe: „O, tare-i mare [i frumos, tare-i
minunat! Are o piele dulce [i moale, ca o bl\ni]\ de iepure care te
mîngîie cu ging\[ie. Iar mireasma r\sufl\rii lui este mirodenie de
zarnab desf\t\toare. {i, cu toat\ t\ria [i puterea lui, fac ce vreau din
el.” Nu vreau s\ cad în p\catul nostalgiei care bîntuie în ultimul timp,
dar pune]i aceste fragmente lîng\ duritatea naturalist\ pe care o
vede un copil telespectator în zilele noastre, pe vreun canal r\t\cit.
Chiar [i fragmentele cele mai tari din O mmie [[i uuna dde nnop]i sînt
înv\luite în arabescuri nesfîr[ite, nu ale ipocriziei, ci ale unei
voin]e de înfrumuse]are neobosite. Îmi amintesc perfect dup\-
amiezile cu lumin\ filtrat\ prin storuri de lemn, care se terminau
a[a: „Cînd povestea ajunse aici, {eherezada v\zu zorii mijind [i,
sfioas\, t\cu.” {i nu le-a[ schimba în nici un caz pe informa]ia
seac\ [i perfect\ pe care o de]in copiii internau]i [i televizuali de
acum. 
Am aflat mai tîrziu c\ varianta româneasc\, în traducerea absolut
splendid\ a lui H. Gr\mescu, a fost f\cut\ dup\ varianta francez\
a lui J. C. Mardrus. Iat\ ce spunea Borges despre aceast\ variant\:
„«Traducerea» lui Mardrus e cea mai pl\cut\ dintre toate”, pentru
c\ „infidelitatea lui e creatoare [i fericit\”. Cu alte cuvinte, cam
exagereaz\ doctorul Mardrus, „înmul]e[te vizirii, s\rut\rile, palmierii
[i a[az\ totul sub clar de lun\.” Dar chiar [i a[a orientalizate în
plus, arhaizante [i cu aerul lor de snoav\, pove[tile sînt irezistibile
[i se pot num\ra printre cele cîteva c\r]i care pot fi recitite chiar [i
atunci cînd n-ai nici un chef de literatur\.

* În primul num\r am avut tot felul de gre[eli, a[a cum se întîmpl\
îndeob[te. Ne pare r\u pentru ele, dar mai ales pentru una, cea mai
gogonat\: am uitat la paginare textul lui Lucian Dan Teodorovici,
a[a c\ cei 12 „gue[ti”, cum le spunem noi, [i de care sîntem atît de
mîndri, au fost 11. Scuze, Lucian!

** Multe mul]umiri tuturor celor care ne-au sprijinit la început,
revistelor Dilemateca, OObservator ccultural, RRomânia lliterar\, VVia]a
româneasc\, CContrafort, CCuvântul,  ziarelor România lliber\, CCotidianul,
Evenimentul zzilei, ZZiua, AAdev\rul, blogurilor emerologheion [i White
Noise, precum [i Radio RRomânia CCultural, TTVR CCultural.

lumini]a marcu
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T.O. BBOBE:
SSccrriiiittoorr ss\\nntt 

ddiinn cc\\nndd \\nn cc\\nndd,, 
cciittiittoorr ss\\nntt \\nn ffiieeccaarree zzii

Ne-aam îîntîlnit ccu TTeo, ccum ss-aa rrecomandat aacest sscriitor îîn vvîrst\ dde 337 dde aani –– îînc\ ttîn\r, cc\ci
„asta-ii ddiferen]a ddintre lliteratur\ [[i ffotbal” –– ccu ggluga ttras\ bbine ppeste uurechi, cc\ pploua dde
rupea îîn aacea ddup\-aamiaz\ dde nnoiembrie ttîrziu, lla uuna ddin ggurile dde mmetrou dde lla NNicolae
Grigorescu. 
Am mmar[at bbulevardul îîn llung, lla uun mmoment ddat aam ccotit-oo ppe nni[te sstr\du]e ppluriasfaltate dde
c\tre pprim\ria ssectorului, cca îîntr-uun ttîrziu ss\ aajungem „„Acas\ lla TT.O. BBobe” ((asta nnu-ii oo
emisiune dde lla PPro). DDe lla uu[\ nne-aa iie[it îîn îîntîmpinare CCelestina, ppisica llui TTeo, lla îînceput
timid\, cca uun ccopil cce nnu ee ll\sat îîn ppace ss\-[[i sscrie ccompunerea, mmai aapoi oospitalier\ [[i
dezinhibat\, ccu [[arm cca oorice ffiin]\ ccare sse mmîndre[te cc\ ttr\ie[te îîn ccas\ dde sscriitor. CCe ss\ zzicem?
Începusem ddestul dde sselenar, dde ddiminea]\ aam aascultat îîn rredac]ie Celesttiaal SSeaason, lla ttelefon,
Igor ppoart\ ccu eemfaz\ ttonul dde aapel nnumit Celesttine, iar aacum ppe ppisic\ oo cchema CCelestina.    

Cartea pe care o iubesc cel mai mult e TTaabblloouu ddee ffaammiilliiee

Ana CChiri]oiu: Ai debutat într-un volum colectiv chiar în epoca volumelor colective. Era o mod\? 
T.O. BBobe: Nu [tiu dac\ era o mod\. Am f\cut-o pentru c\ se debuta mai greu individual. Nu-mi
puneam atunci problema s\ debutez în volum. }in minte [i acum c\ a venit la mine Mihai Ignat
[i mi-a spus c\ sîntem cî]iva pe care Mircea C\rt\rescu ar vrea s\-i vad\ publica]i. Lucram la

Spirala de ceva vreme [i era aproape gata, dar într-o s\pt\mîn\-dou\ a trebuit s\ pun toate
textele cap la cap, s\ fac leg\turile, s\ revizuiesc. Iar perioada cînd am lucrat la Tablou dde

familie a fost foarte pl\cut\, de-aia ]in mult la cartea asta. A fost imprimat\ la un fel de
xerox, nu mai [tiu exact ce fel de tiparni]\ avea Emil Paraschivoiu la editura lui, Leka-
Brâncu[i, undeva în subsolul Facult\]ii de Litere. Pe urm\, a trebuit s\ lu\m fiecare
dintre noi tencule]e de cîte cinci sute de file (cred c\ \sta a fost tirajul) [i s\ punem
paginile în ordine. Am f\cut opera]iunea asta în facultate, la Catedra de Literatur\.
Inclusiv Mircea a adunat pagini, cot la cot cu noi. De asta ]in foarte mult la ea. Nu e ca
orice carte, pe care o dai undeva [i-]i apare. Paginile fiec\rui exemplar au trecut prin
mîinile tuturor autorilor. 
A.C.: Era]i un grup de prieteni atunci? 
T.O.B.: La începutul facult\]ii eram prieten doar cu Mihai. Pe urm\, pe la începutul
anului III, i-am cunoscut pe Cezar [i pe Svetlana. St\team în Groz\ve[ti – ei în
c\minul C, eu în A. Prin ei l-am cunoscut [i pe R\zvan. 
A.C.: {i a]i r\mas apropia]i, cei din grupul de atunci?
T.O.B.: Depinde în ce sens. De v\zut, nu ne-am v\zut foarte des în ultimii ani. Eu
m-am întîlnit mai mult cu Sorin Ghergu]. Era [i normal, fiecare a devenit ocupat,
a intrat mai mult în via]a asta, care î]i inghite aproape tot timpul. 
A.C.: Girul lui C\rt\rescu a contat pentru voi? El nu era înc\ o vedet\ de pe

atunci, cum e azi... 
T.O.B.: Pentru noi era. Era exact ce este [i ast\zi. Faptul c\ nu era citit de

B\sescu nu schimb\ deloc lucrurile. Dar a contat foarte mult nu atît girul,
c\ nu despre asta e vorba, cît faptul c\ a [tiut cum s\ ne ia. Mircea n-a jucat
niciodat\ rolul unui guru. El s-a comportat în permanen]\ ca unul dintre
noi. N-a fost „înv\]\torul” care s\ ne spun\ ce [i cum s\ facem. Ne-a l\sat

liberi [i ne-a încurajat s\ î[i descopere fiecare drumul [i „vocea”.
A.C.: Da, dar el v-a adunat, a avut ini]iativa asta cu cartea, nu?

T.O.B.: El a avut ini]iativa cu cartea, dar la cenaclu nu ne-a convocat
el. Cred c\ avea [i alte treburi decît s\ ne mo[easc\ pe noi. Dar, cînd

i s-a cerut ajutorul, nu s-a dat înapoi. A fost o experien]\ frumoas\
[i cu un alt cenaclu de dinaintea acestuia. Îmi pare foarte r\u c\

se uit\. Era un cenaclu f\r\ mentor. Hai s\ v\ spun toat\
t\r\[enia! Cînd eram pe la sfîr[itul anului 2, am v\zut un afi[
prin facultate: „Cine vrea s\ publice poezie într-o revist\, s\
vin\ la ora cutare în hol, în fa]\ la Eminescu”. Îl puseser\ ni[te
studen]i din anul 3. {i ei au zis c\ au vorbit cu Ion Bogdan
Lefter, [ef la Contrapunct, pe atunci, s\ le dea studen]ilor
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crezut [i ce [tiam c\ se crede despre Eminescu printre studen]i sau al]i oameni din jur. Cine cite[te
articolul \la n-are cum s\ nu-[i dea seama c\ fondul era destul de banal: Eminescu a fost atît de

l\udat, încît poezia lui nu mai e receptat\ aproape deloc. Cam asta era esen]a. Ce e atît de
revolu]ionar? Am fost mai mult decît mirat cînd am auzit c\ a n\du[it Leonida Lari din cauza mea.

De fapt, am auzit ceva mai tîrziu, de la Cezar. Pe vremea aia, nu citeam ziare, n-aveam televizor,
munceam de diminea]a pîn\ seara. 

A.C.: Deci nu ]i-ai propus s\ schimbi canonul, de fapt?
T.O.B.: Nici vorb\. De altfel, nu cred c\ un canon poate fi schimbat cînd î[i propune cineva.

Adic\, azi la ora [ase ne întîlnim cu b\ie]ii [i schimb\m canonul, nu? Nu merge a[a.

Mi-am p\strat vocea copil\riei 
destul de bine

A.C.: DDarul llui MMo[ CCr\ciun. Cum de ai scris o carte pentru copii?
T.O.B.: A fost comanda editurii. De curînd se angajase la
Humanitas Ioana Nicolaie. {i mi-a spus c\ Laura Pamfil, care se
ocupa de c\r]ile pentru copii, are nevoie de cineva s\ scrie
despre Mo[ Cr\ciun. Am vorbit cu ea [i mi-a dat tema: s\ fie
pentru copii între 3 [i 7 ani, s\ fie despre adev\ratele valori ale
Cr\ciunului [i s\ se adreseze copilului contemporan. Iar, ca
dimensiuni, s\ aib\ 25-30 de pagini în format A4. A fost o
provocare, dar a fost [i o nostalgie la mijloc, pentru c\ trebuia
s\ scriu pe o tem\ impus\, ca la Cenaclul Central.
A.C.: Cam în cît timp ai scris-o?
T.O.B.: Vreo dou\ luni m-am gîndit cum s-o iau [i de unde s\
încep. Nu e prea simplu s\ scrii despre Mo[u’ în aprilie-mai.
Pîn\ la urm\, am scris-o în vreo dou\ reprize de cîte dou\
s\pt\mîni. Nu [tiu sigur ce s-a întîmplat de n-a ie[it atunci, în
2000. Pîn\ la urm\, cînd a venit Anca Dumitru la Humanitas, a

g\sit scriptul [i, într-un final, cartea a ap\rut în 2003.
Igor MMocanu: Ai primit reac]ii, feed-back-uri?
T.O.B.: Nu foarte multe. Am primit cîteva, de la p\rin]i cu copii. {tiu c\
b\ie]elul Ioanei [i al lui Mircea C\rt\rescu a rupt-o deja din scoar]\-n
scoar]\ [i sînt foarte flatat. E reac]ia cea mai potrivit\ pentru vîrsta lui.
Simona Sora mi-a spus c\ [i fiicei ei i-a pl\cut [i cred c\ i-a mai pl\cut lui
Victor [i lui Timotei Cioab\, fiii lui C\t\lin. În orice caz, nu m\ a[teptam la
recenzii pentru o carte destinat\ copiilor de cinci ani. Ar fi pu]in stupid s\
deschizi, de exemplu, revista Vatra [i s\ g\se[ti acolo o cronic\ despre
Darul llui MMo[ CCr\ciun.
I.M.: {i cu romanul t\u, Cum mmi-aam ppetrecut vvacan]a dde vvar\, a fost la fel?
Cum ]i-a venit ideea s\ faci o carte serioas\ în form\ de compunere scris\
de un copil?
T.O.B.: Din disperare! (rîde) A fost din joac\...
I.M.: Mie nu mi s-a p\rut. Credeam c\ ai stat s\ cite[ti teancuri de
compuneri...
T.O.B.: Mi-am p\strat vocea copil\riei destul de bine. În sfîr[it, nu e chiar
vocea mea de atunci, evident. E influen]at\ [i de perlele pe care le mai
g\se[ti prin ziare, dup\ examene. Ca s-o lu\m a[a, de la cap\t, am avut la un
moment dat o burs\ oferit\ de Akademie Solitude, cînd am scris vreo [ase

luni zilnic, ceea ce e o performan]\ pentru mine. {i, dup\ ce s-a terminat
bursa, am f\cut crampa scriitorului. Ca s\ m\-ncurajez, am început s\-mi spun

c\, de fapt, orice roman e o compunere scris\ de oamenii mari, c\ eram bun în
[coal\ la compuneri [i n-am nici un motiv s\ m\ blochez. Iar în fa]a mea, în

bibliotec\, vedeam tot timpul o carte a profesorului meu din liceu, Eugen
Lumezianu, Compuneri llibere ppe iilustrate. A[a mi-a venit ideea. E bizar c\, mult

mai tîrziu, la cîteva luni dup\ ce-a ap\rut romanul, mi-am amintit c\ una dintre
temele de la Cenaclul Central fusese „cum mi-am petrecut vacan]a de var\”. Cu

zece ani înainte, scrisesem deja pe tema asta un fel de poem, care n-are nici o
leg\tur\ cu romanul. Luasem cu el chiar [i un premiu, la o tab\r\ de crea]ie

studen]easc\, la Pite[ti, dar îl uitasem complet.
A.C.: E doar un roman ludic sau e [i un roman de – nu [tiu dac\ î]i place expresia –

critic\ social\?
T.O.B.: N-am avut inten]ia s\ fac critic\ social\. Am folosit, ca s\ zic a[a, materialul

clientului. Evident c\, în timp ce scriam, mi-am dat seama c\ o s\ fie discutat [i acest nivel,
dar nu asta m-a interesat. Personajul trebuia plasat undeva, nu? 

A.C.: P\rerea mea e c\ a ie[it o critic\ destul de articulat\. E o radiografie a unei categorii
sociale, a unui moment dat, tranzi]ie, post-tranzi]ie. 

T.O.B.: Pe mine m\ interesa, mai degrab\, s\ fie veridic\ din punct de vedere psihiatric. Am
încercat s\ m\ documentez cît am putut pe partea asta. N-am vrut s\ fac nici radiografie, nici

colonoscopie social\. {i, cît am scris-o, mi-a scos peri albi raportul dintre timpul nara]iunii [i cel al
ac]iunii. Pentru c\ exist\ o distan]\ între momentul cînd scrie Luca [i faptele relatate, iar distan]a

asta e variabil\, nu r\mîne de dou\ s\pt\mîni ca la început. A trebuit s\ fiu atent la efectele de la
nivelul psihic, care se reflect\ în discurs [i care preced cauzele de la nivelul ac]iunii. În roman sînt ni[te

rupturi graduale [i, de fiecare dat\ cînd naratorului i se întîmpl\ ceva (de exemplu, se întîlne[te cu
înv\]\toarea la mare), î[i modific\ într-o oarecare m\sur\ discursul, dar asta cu vreo cîteva pagini înainte.

Nu-mi ardea mie de post-tranzi]ie.

patru pagini de la mijlocul revistei, o dat\ pe lun\, ca s\ aib\ un fel de
supliment al lor. Acolo, urmau s\ publice, pe rînd, cîte un num\r cu poezie,
proz\, critic\. Cu proz\ nu [tiu dac\ s-a mai f\cut, dar cu poezie da. 

{coal\ de literatur\, noi între noi

A.C.: Deci tu scriai poezie atunci?
T.O.B.: Da. Ne-am întîlnit [i ne-am oprit într-o crî[m\, „Central”, undeva, vizavi de
magazinul „Cocor”, ca s\ punem ]ara la cale. Era [i Mihai Ignat, [i noi doi am cam
suferit, pentru c\ nu frecventam decorurile astea bahice. {i,
dup\ o lun\ sau mai mult, a ie[it num\rul acela din Contrapunct.
Acolo am debutat: în suplimentul Central. I s-a spus în felul \sta
[i de la crî[m\, [i pentru c\ ap\rea la mijlocul revistei. Era în ‘92,
în var\, în timpul Bookarest-uului. Pe urm\, aceia[i oameni care
au avut ini]iativa cu suplimentul au vrut s\ fac\ în toamn\ un
cenaclu, la care s\ invite diver[i scriitori, ca un fel de
coordonatori sau liberi, prin rota]ie. S-a numit, evident, Cenaclul
Central. Au fost acolo, cred, succesiv, în vreo dou\ [edin]e, Ion
Stratan, Gheorghe Cr\ciun, Alexandru Mu[ina [i venea mult\
lume din facultate. 
A.C.: Tr\ia]i în mirajul optzeci[tilor?
T.O.B.: Da, ei erau cei mai vii pe vremea aia. Erau oamenii cei mai
deschi[i [i normali, cu care se putea discuta. Apoi au urmat înc\
vreo dou\ [edin]e f\r\ nici un „mentor”. A ie[it un balamuc, a
început fiecare s\ comenteze: „da’ cum nu-]i place ce am scris
eu?”, m\ rog, lucruri de felul acesta.  A[a c\, la un moment dat,
am zis c\ ne întîlnim la cenaclu ca s\-nv\]\m s\ scriem, nu e un
loc unde s\-]i expui marea oper\.  De aici a venit cu alt\ idee
R\zvan: s\ facem chiar un atelier de crea]ie. {i am început s\
scriem „la tem\”. F\ceam un fel de [coal\ de literatur\, cursuri
de crea]ie, noi între noi. Ne d\deam teme, cu tot cu restric]ii formale, [i într-o s\pt\mîn\ trebuia s\
vii cu textul. 
A.C.: }ie ]i-a folosit chestia asta pe mai departe?
T.O.B.: Mi-a folosit foarte mult, pentru c\ toate discu]iile de dup\ se purtau, în primul rînd, în leg\tur\
cu respectarea temei. {i înv\]am meserie. Iar de la discu]iile foarte aplicate ajungeam [i la cele
teoretice. De cele mai multe ori, temele erau foarte exacte: descrierea unei dungi de la pantaloni,
sonete despre prim\var\, proz\ sau poezie erotic\ în stil epistolar [i altele. Din afar\, p\reau ni[te
glumi]e, dar s\ v\d eu pe cineva c\ descrie pe o pagin\ o dung\ de la pantaloni, f\r\ ac]iune, f\r\
personificare, f\r\ nimic – doar descriere. Acolo a citit Cezar primele lui proze cu D\nu], iar R\zvan
primul capitol din Teodosie ccel mmic. Cenaclul \sta tematic a durat de pe la sfîr[itul toamnei lui ‘92 pîn\
prin ’93, în aceea[i perioad\. Pe urm\, cineva din Liga Studen]ilor l-a rugat pe Mircea s\ ]in\ Cenaclul
Litere. {i atunci am migrat [i noi acolo. 
A.C.: Deci ai fost un om de cenaclu. 
T.O.B.: {i de cenaclu, [i de cafenea. În perioada aia, organiza [i Bogdan Lefter cafeneaua literar\ de la
subsol, unde erau întîlniri [i discu]ii cu altfel de oameni. Mai ales pentru mine a fost foarte ok. Nu
eram bucure[tean, ca s\ m\ fi întîlnit în copil\rie cu Alexandru Paleologu pe Calea Victoriei. L-am
v\zut acolo, la cafenea. La fel, pe Andrei Ple[u, pe Costache Ol\reanu, [i pe mul]i al]ii. Veneau [i
oameni din teatru. Au venit Dabija, Marcel Iure[, M\niu]iu.
A.C.: Avea]i vreun sentiment de genera]ie, ceva? Era o comuniune de grup [i de statement? 
T.O.B.: Doar una biologic\, nu de genera]ie literar\. E ca în copil\rie – cînd te întîlne[ti cu cei de
aceea[i vîrst\, nu-]i spui c\ e[ti din aceea[i genera]ie. E[ti pur [i simplu, convie]uie[ti, te
împrietene[ti, î]i împrumu]i bani, c\r]i, discu]i despre ce ai citit f\r\ s\ te gînde[ti c\, mam\,
sîntem din aceea[i genera]ie.
A.C.: Dar, dup\, au ap\rut discu]ii cu genera]ia ‘90...
T.O.B.: Discu]iile astea ap\ruser\ [i mai înainte [i le ini]iaser\ al]i oameni, mai în vîrst\ decît noi.
Erau cei din grupul Dan Silviu Boerescu, Horia Gârbea, Cristian Popescu. 

Am fost mai degrab\ în genul burghezilor 
decît al revolu]ionarilor

A.C.: Avea]i sentimentul c\ schimba]i ceva în literatur\?
T.O.B.: Nu. {i nici nu ne-am propus a[a ceva. Eram interesa]i mai degrab\ de scriitorul
burghez, adic\ de acel scriitor care î[i face treaba foarte bine. De aceea nu am avut nici
un manifest [i fiecare a scris complet diferit. Fiecare s-a sim]it liber s\ fac\ absolut orice. 
A.C.: Dar acum ai aceast\ senza]ie, c\ a]i revolu]ionat cumva literatura? 
T.O.B.: Habar n-am [i nici nu m\ intereseaz\ s\ schimb cursul literaturii. Nu cred în
schimb\rile astea care se fac o dat\ la cinci ani sau la zece. Am fost mai degrab\ în
genul burghezilor decît al revolu]ionarilor. 
A.C.: Tot din grupul vostru a ie[it acel num\r din Dilema...
T.O.B.: S-a-ntîmplat s\ lucreze Cezar la Dilema [i s\ ne cear\ texte, mie [i lui
R\zvan. Le-am dat, îns\ habar n-am avut ce-o s\ ias\. Eu, cel pu]in, am fost
complet inocent. Nu mi-a trecut prin cap c\ o s\ ias\ scandal. Atunci cînd
am scris articolul, aten]ia mea a fost mai degrab\ la ritmul frazei [i la ce
]inea de retoric\. 
A.C.: Eu voiam s\ întreb dac\ a ie[it a[a dintr-un fel de con[tiin]\
civic\?
T.O.B.: Poate la al]ii, la mine în nici un caz. Am scris exact ce-am
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Citesc autorii români la fel cum îi citesc
[i pe str\ini 

I.M.: Dar ce crezi despre literatura care se scrie acum în România,
despre noua literatur\?
T.O.B.: Mi-ar fi foarte greu s\ spun, pentru c\ nu o cunosc pe toat\.
Niciodat\ nu mi-am propus s\ fiu la curent cu toat\ literatura
român\. Citesc autorii români la fel cum îi citesc [i pe str\ini. Dac\
iau din libr\rie un suedez, un portughez sau un român e acela[i
lucru pentru mine. Îi tratez pe picior de egalitate. 
A.C.: Da, dar cu autorii români într-un fel concurezi. Sau nu sim]i o
concuren]\?
T.O.B.: Eu nu concurez, [i, dac\ ar fi s\ concurez, a[ face-o cu toat\
lumea, nu doar cu românii. De unde mentalitatea c\, dac\ ar exista
competi]ie, ea s-ar termina la Curtici sau la Vama Veche sau c\ s-ar
limita la autorii contemporani? Dar nu simt c\ a[ concura. N-am nici
pentru ce, [i nici spirit de competi]ie. Competi]ia, cît\ exist\, e cu
mine. {i nu în sensul acela înalt, de dep\[ire a propriilor limite [i bla-
bla. M\ str\duiesc, atît cît pot, s\ m\ apuc de treab\ [i s\ r\mîn
concentrat pe carte. Aici e competi]ia, restul sînt doar topuri. Atunci
cînd am scris Bucla, de exemplu, nu mai scrisesem de mult. Eram în
concediu, (ca s\ vezi!) tot la Constan]a, [i am v\zut anun]urile
pentru concursurile de debut de la Cartea RRomâneasc\ [i de la
Univers. Mi-am propus s\ scriu ceva [i s\ particip cu un text.
A.C.: {i a[a ai scris Bucla?
T.O.B.: A[a am scris Bucla. A fost o ambi]ie, s\ cî[tig unul dintre
concursurile astea. Le-am cî[tigat pe amîndou\ [i, pe urm\, am fost
pus în situa]ia jenant\ (dar pl\cut\, de ce s\ nu recunosc?) s\ aleg
unde s\ public. Dar ambi]ia principal\ a fost s\ îmi demonstrez mie
c\, de[i nu mai scrisesem de mult, nu sînt mort [i c\ pot s\ produc
ceva de calitate. Tocmai venisem de la tuns, cînd am g\sit primul
anun]. {i mi-am spus atunci c\, dac\ vreau s\ m\ consider scriitor, ar
trebui s\ fiu în stare s\ scriu, pîn\ la termenul fixat, o carte de poezie
despre un frizer.
A.C.: Deci [i Bucla e o carte experiment?
T.O.B.: N-am nimic împotriva încadr\rii ei aici, îns\ eu n-am scris-o
din dorin]a de a experimenta. Dimpotriv\, experimentalismul îmi
repugn\ [i consider c\ experimentul e destinat laboratorului. Am
f\cut asta în Spirala, cînd eram mai mic [i mai prost, acum încerc s\
m\ ]in departe de a[a ceva. Cred c\ oricare cititor merit\ atîta
respect încît s\ nu experimentezi pe el. 

Nu scriu neap\rat pentru profesorii de român\
sau pentru oamenii care au f\cut Literele

A.C.: Ai publicat, în traducere german\, Spirala [i Bucla, în
Centrifuga, de[i nu le-ai scris în timpul bursei. A fost conven]ia
bursei s\ publici?
T.O.B.: Puteai s\ publici, nu era nici obligatoriu, dar nici toat\ lumea

care voia s\ publice nu o putea face. Cînd am fost eu acolo, treceau [i ei printr-o perioad\
financiar\ mai dificil\. La un moment dat, am sus]inut o lectur\ public\, iar directorul de la
Akademie Solitude, dup\ ce m-a ascultat, m-a întrebat dac\ nu vreau s\-mi apar\ cartea la
editura funda]iei respective.

A.C.: Publicul german a reac]ionat cumva?
T.O.B.: La lectur\, a aplaudat, ce era s\ fac\? Despre volum, din cîte [tiu eu, nu s-a scris
nimic. Editura la care a ap\rut Zentrifuge e mic\ [i necomercial\. C\r]ile lor nu cred c\

intr\ prea mult în libr\rii. S-a distribuit prin magazinele de pe internet. Dar, la lectura de
la lansare, o bursier\ nou\, pe care nu o cuno[team, mi-a cerut permisiunea s\ preia

ni[te fragmente în Freitag, revista pentru care lucra. {i, uite a[a, a ajuns Nea Gic\ (în
traducere, Papa Gogu) s\ ]in\ ultima pagin\ într-un num\r dintr-o important\ revist\

nem]easc\.
A.C.: Cum a fost, de fapt, cu bursa în Germania? Cum ai aflat de ea? Cum ai aplicat? 

T.O.B.: N-am aplicat niciodat\ pentru ea, a[a, de capul meu. Într-un fel, bursele mi
s-au oferit. Prima dat\, cînd am fost la Berlin, Ernest Wichner îl rugase pe Mircea

C\rt\rescu s\-i recomande ni[te scriitori tineri, dintre care am impresia c\ urma
s\ aleag\ el pe cineva. A doua oar\, cînd am fost la Solitude, mi-a transmis

Herta Müller prin cineva c\ ar fi cazul s\ aplic. Fusese numit\ în juriu acolo [i
m\ auzise la o lectur\ public\ din Berlin. 

A.C.: {i î]i place chestia asta cu lecturile publice? La noi nu se prea
obi[nuie[te, dincolo îns\ e mai frecvent\.

T.O.B.: E foarte pl\cut, mai ales c\ e[ti [i pl\tit. Glumesc. Nu e vorba
numai de asta, ci, mai ales, de contactul cu publicul. Mi-ar face pl\cere,

mai degrab\, o lectur\ public\ aici, decît în Germania, pentru c\ în
române[te a[ putea avea un dialog mai viu cu cititorii. 

A.C.: }i-ar pl\cea asta?
T.O.B.: Sigur c\ mi-ar pl\cea, din moment ce mi-am petrecut

cî]iva ani din via]\ prin cenacluri. 

A.C.: E cartea unui om care aude bine m\car vocile din jur, asta s\
zicem c\ e minima documentare. Dar, de fapt, ai scris cea mai mare
parte la Solitude, nu? 
T.O.B.: Ultimele dou\ treimi. Am scris cam 100 de pagini la
Constan]a. Apoi, în perioada tîrgului de carte, prin noiembrie, am
f\cut impruden]a s\ vorbesc cu Cecilia {tef\nescu [i ea mi-a spus
s\ o trimit la Polirom...
A.C.: De ce „impruden]\”?
T.O.B.: Pentru c\ le-am dat începutul, ca s\ pot fi prins în planul
editorial pentru anul urm\tor. Aveam inten]ia s-o termin prin mai,
dar Lucian Dan Teodorovici mi-a cerut-o pîn\ pe 15 aprilie. Aveau
ei planul cu „Literatura tîn\r\”. În incon[tien]a mea, am acceptat,
dar a trebuit s\ trag de mine destul de mult. 
A.C.: }i-a pl\cut c\ ai fost în planul cu „Vota]i literatura tîn\r\”?
T.O.B.: Nu [tiam dinainte c\ o sa fie sub sloganul \sta [i nu e treaba
mea s\ m\ amestec în politica de promovare a unei edituri. A fost
destul de flatant, aveam vreo 35 de ani atunci [i mi-am spus c\
\sta-i avantajul cînd e[ti scriitor [i nu fotbalist. Despre Dorinel
Munteanu toat\ lumea zicea de mult c\ e mo[, „b\trînul de 34 de
ani”. În literatur\, pe la 40-45, înc\ ]i se mai spune „tinere”.

Nu citesc cu un ochi de scriitor sau de critic,
citesc cu unul de cititor

A.C.: Nu prea-]i place de critica literar\, nu?
T.O.B.: Îmi place dac\-i f\cut\ profesionist. Dar, la noi, de foarte
multe ori nu e.  Am auzit critici care sînt considera]i nume, sînt în
vog\, [i care dispre]uiesc teoria literar\, spun c\ nu le folose[te la
nimic, literatur\ universal\ nu prea citesc, iar la contemporan\ au
r\mas cu lecturile din tinere]e. Oricum, critica e o meserie ingrat\,
pentru c\ ar trebui s\ fii destul de la curent cu ce se întîmpl\ în
lume [i în România ca s-o faci cum trebuie. {i, nu prea ai cînd,
efectiv. M\ întreb cum s\ po]i face lucrul \sta, dac\ e[ti critic: s\ fii
[i la curent cu ce se scrie, dar s\ nici nu te acre[ti. Adic\ s\-]i
p\strezi dragostea pentru literatur\, s\ nu cite[ti o carte ca atunci
cînd te duci la serviciu, pentru c\ trebuie s\ scrii despre ea. 
A.C: {i tu sim]i c\ e[ti la curent cu ce se întîmpl\ în alte ]\ri?
T.O.B.: Eu nu trebuie s\ fiu. Încerc, dar nu-mi fac un program din a
fi la curent cu ultimul r\cnet al modei. Astea sînt avantajele
scriitorului: c\ nu e nep\rat obligat s\ [tie tot ce mi[c\ [i î[i
p\streaz\ pl\cerea lecturii. Avantajul criticului e c\ prime[te c\r]i
gratis. N-a[ face schimb pentru nimic în lume. Eu nu citesc cu un
ochi de scriitor sau de critic, citesc cu unul de cititor. Citesc [i acum
exact a[a cum citeam cînd aveam 12 sau 14 ani. Cu poft\. {i nu
încerc s\ v\d ce metod\ a folosit cutare scriitor, ce [mecherii [tie. 
I.M.: Ai un scriitor preferat?
T.O.B.: Îmi plac mai mul]i. Au fost [i scriitori de la care mi-au pl\cut
doar unele c\r]i, altele nu. Dar, încerc s\ nu citesc scriitori, ci c\r]i.
E un drept fundamental al scriitorului, dreptul de a scrie prost [i de
a i se spune dac\ o carte e proast\ sau bun\, de a nu fi judecat otova. Nu zici
„\sta-i mare fiindc\ a scris patru c\r]i bune [i dou\ proaste”. 
A.C.: Î]i consideri ni[te afini prin lumea literar\ româneasc\ sau str\in\?
T.O.B.: Eu nu sînt afin nici m\car cu mine. Sigur c\ îmi plac mul]i scriitori, îmi plac
multe c\r]i, unele mi-au pl\cut la un moment dat [i mi-e fric\ s\ le reiau, pentru c\
nu [tiu ce p\rere o s\ am azi despre ele. Într-o vreme, îmi pl\cea Boris Vian, dar nu
[tiu dac\ ar mai merge acum. Îmi plac Saramago sau Enrique Vila-Matas, care n-au
nici o treab\ cu ce scriu eu, [i nici ei între ei. Îmi plac foarte mult Hrabal, Cehov, Bruno
Schultz [i Salinger, c\ doar îmi serbez ziua de na[tere odat\ cu b\iatul lui, actorul. 
A.C.: Dar tu pe lîng\ cine te vezi?
T.O.B.: {i în zona asta m\ deranjeaz\ pu]in critica, pentru c\ încearc\ prea devreme s\
fac\ ni[te c\su]e [i s\ te bage în ele. Asta-i treaba istoriei literare, la un moment dat. Nu
po]i s\ scrii dou\ c\r]i [i imediat s\ se spun\ „\sta-i de-acolo [i \la de dincolo”. În]eleg
nevoia de ordine [i de fi[ier, dar da]i-mi voie [i mie s\ scriu cît de liber pot, s\ scriu o carte
într-un fel, alta în alt fel, [i s\ se fac\ bilan]ul la coad\. 
A.C.: Dar \sta e un aspect apreciat la scrisul t\u, e[ti un scriitor care î[i schimb\ mereu formula.
T.O.B.: Nu cred c\ e neap\rat apreciat. Ba chiar dimpotriv\, critica vrea de multe ori s\ citeasc\
lucruri la care se a[teapt\. {i aici nu se deosebe[te de publicul care nu e de specialitate. Adeseori,
cînd ia o carte, criticul î]i permite s\-i dep\[e[ti sau s\-i în[eli a[tept\rile, într-o anumit\ marj\,
destul de restrîns\. Pentru ce nu se-a[teapt\, adeseori nu are r\bdare. {i n-ai de ce s\ fii sup\rat din
pricina asta, c\ doar e [i el om. 
A.C.: Atunci o întrebare de scriitor, ca cine ai vrea s\ scrii?
T.O.B.: Ca mine. Chiar dac\ nu [tiu ce înseamn\ asta. Admir ni[te scriitori, dar nu-mi propun s\ scriu ca
ei. Îmi place Raymond Carver, dar nu vreau s\ scriu ca el. Pe urm\, e [i ungurul \sta, László Darvasi, care
scrie ni[te povestiri chineze[ti de [i-ar scoate Borges ochii. Dar, dac\ nu ]in s\ sem\n cu cineva, asta nu
înseamn\ c\ vreau neap\rat s\ m\ deosebesc de toat\ lumea. Originalitatea e [i a[a supraevaluat\.
Singurul lucru care m\ intereseaz\ e libertatea. {i nu po]i fi liber nici dac\ î]i propui s\ scrii ca X sau ca Y, nici
dac\ vrei cu tot dinadinsul s\ fii original.
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încrîncenat\, nu e scris\ în ideea de a condamna comunismul, ci de a-l descrie [i a l\sa pe urm\
oamenii s\ judece cu capetele lor. Asta f\r\ s\-l fac\ deloc roz. Mie nu mi s-a p\rut c\ perioada

aia ar ie[i bine din felul cum o vede Ernu. În plus, la noi, cînd se vorbe[te despre comunism, se
vorbe[te în general despre anii ’50 [i ’80. Dar, cea mai interesant\ perioad\ mi se pare a fi aia

a aparentei libert\]i [i prosperit\]i de la sfîr[itul anilor ’60 [i începutul anilor ’70. Pentru c\
e simplu s\ ai con[tiin]\, cînd n-ai ce mînca [i cînd e[ti exilat cine [tie unde, dar cî]i au cîrtit,

atîta vreme cît au avut burta plin\ [i o carier\ înfloritoare?
A.C.: Ai scrie vreodat\ despre asta? Eseu sau amintire? O dat\, c\ e un subiect la mod\,

[i mai e [i povestea asta cu Radu Cosa[u.
T.O.B.: Da, [tiu despre povestea asta, care e absolut întrist\toare. Bine c\ s-a terminat.

Uite, mie, de exemplu, pe la sfîr[itul anilor ’80, mi-a pl\cut un alt „scriitor tic\los” din
anii ‘50, Paul Georgescu, despre care nu [tiam nimic pe atunci. 

A.C.: Deci, cînd iei o carte în mîn\, pentru tine nu mai conteaz\ dac\ autorul a fost
securist sau a f\cut propagand\?
T.O.B.: Cînd o iau nu mai conteaz\, dar conteaz\ dac\ o iau sau nu. De cele mai
multe ori, n-o iau tocmai din cauza asta. 
A.C.: ... „autonomia esteticului”?
T.O.B.: De formula asta mi-e de-a dreptul grea]\, de la începutul anilor ’90, cînd
cel care o folosea abundent se f\cea c\ nu vede cum studentele lui sînt
desfigurate în b\taie de mineri.
A.C.: Deci te preocup\ treburile urbei...
T.O.B.: N-ai cum s\ nu le vezi. 

Ana CChiri]oiu, IIgor MMocanu
Foto: Elena DDr\ghici

A.C.: Numai c\ acest public ar fi mai neavizat...
T.O.B.: Dar nu m\ intereseaz\ publicul avizat. Nu scriu neap\rat pentru
profesorii de român\ sau pentru oamenii care au f\cut Literele. Dac\ ajungem s\
scriem noi pentru noi, e cam trist. Oricum, din cîte [tiu eu, cel mai mult citesc
medicii, nu profesorii de român\. Ei sînt mult mai relaxa]i fa]\ de literatur\. Eu mi-
am mai cî[tigat relaxarea de cititor obi[nuit în timp, dup\ ce am terminat facultatea.
Pentru c\ atunci, în perioada imediat urm\toare, înc\ mai gîndeam în categoriile alea
[i înc\ mai aveam în minte limbajul critic [i teoretic din facultate. 
A.C.: Tu e[ti de profesie cititor sau scriitor?
T.O.B.: Cititor. Scriitor sînt din cînd în cînd, dar nu e o profesie pe care s\ zici c\ o faci toat\
via]a, cu un program fix, de la 9 la 5. Cititor sînt în fiecare zi, chiar dac\ nu cu ore fixe.

Cum tr\ie[te un tîn\r scriitor ast\zi?

A.C.: Poveste[te-ne, cum tr\ie[te un tîn\r scriitor ast\zi? Cum tr\ie[te T. O. Bobe?
T.O.B.: Au fost mai multe perioade. Eram la master cînd m-am angajat ca secretar literar la
Teatrul Mic, vreo patru luni. Dup\ vreo dou\ luni, s-a înfiin]at ProTv-ul, iar o prieten\ avea o
prieten\, prin care am fost adus la Pro. 
A.C.: {i acolo ce f\ceai?
T.O.B.: Am lucrat acolo de la începutul lui ‘96 pîn\ la începutul lui 2001. Primele cîteva s\pt\mîni,
am lucrat la emisiunea Ora 77, bbun\ ddiminea]a! Vreo lun\ i-am f\cut lui Florin C\linescu intro-urile la
reportaje [i revista presei. Pe urm\, am lucrat la concursul {tii [[i ccî[tigi - eram unul dintre oamenii
care f\ceam întreb\rile alea. Vizionam casetele cu emisiunile de peste zi, scoteam întreb\rile,
st\team la montaj s\ fac probele-martor [i diminea]a, de la 7, intram în regia de emisie s\ coordonez
cele cîteva minute de concurs. V\ da]i seama, eram cu creierii varz\. În primele dou\ s\pt\mîni, cît am
fost în probe la Pro, lucram diminea]a la teatru, dup\-amiaza mergeam la cursuri, la master, [i, din dou\
în dou\ nop]i, de la 9 pîn\ a doua zi la 9 diminea]a, eram în televiziune. Mult\ vreme dup\ aia, cînd m\
uitam la cîte un film, f\ceam întreb\ri de concurs din reflex. Pe urm\, au fost {tii [[i ccî[tigi, Ri[ti [[i ccî[tigi
[i nu mai [tiu care. În cea mai mare perioad\, m-am ocupat de concursurile de cultur\ general\. Am lucrat
la toate emisiunile cu „[i cî[tigi” în coad\. Am mai f\cut intro-uri pentru Roata nnorocului [i pentru Pre]ul
Corect. Ajunsesem specialist în pusul vorbelor în gur\ pentru prezentatori. Pe urm\, a ap\rut Ministerul
comediei. Acolo am cunoscut-o pe Vali. 
A.C.: Deci v-a]i cunoscut în Pro?
T.O.B.: Da. Ea era directoarea firmei care se ocupa de scenarii, eu eram la partea de produc]ie. M\ rog,
pentru Ministerul... \sta am f\cut, vreme de vreo trei luni, cît a durat, de toate. De la ]inut cue-card-urile
pentru actorii care nu-[i înv\]au textul, pîn\ la scris scenariul. 
A.C.: Bine, voi doi, tu [i Vali sînte]i oameni de Litere. Cum arat\ o zi din via]a voastr\ comun\?
T.O.B.: Marea provocare este c\ eu sînt matinal [i ea dimpotriv\. Ideal ar fi s\ m\ scol, s\-mi beau cafeau [i
s\ m\ apuc de scris. E adev\rat c\ în ultima vreme mi-am impus programul \sta, dar nu prea merge.
Dureaz\ vreo dou\-trei ore pîn\ m\ apuc de scris, timp în care trebuie s\ fiu singur, s\ m\ învîrt în jurul
computerului, s\ m\ gîndesc, s\ m\ fr\suiesc, s\ mai fumez o ]igar\, s\ mai joc un Solitaire, ca secretarele,
s\ mai citesc cîteva pagini, iar s\ mai fumez, pîn\ reu[esc s\ m\ adun cît de cît. Scriu în general destul de
greu. 
A.C.: {i acum ce scrii?
T.O.B.: Nu se spune, c\ dup\ aia nu se mai scrie. N-am crezut în povestea asta, pîn\ nu mi s-a întîmplat. 
A.C.: Dup\ ce scrie]i, v\ citi]i între voi? 
T.O.B.: Am chinuit-o destul de tare pe Vali, cînd am scris Vacan]a... Trebuia s\ dau cartea foarte repede
[i aveam nevoie de feedback prompt [i credibil. Ca s\ fiu sigur c\ nu m\ flateaz\, în timp ce ea citea,
îi urm\ream expresia fe]ei. Cam maniacal, nu?

Nu m\ intereseaz\ nici literatura social\, nici aia cu mesaj

A.C.: E[ti un scriitor implicat social? Recent, ai intrat pe Metropotam într-o disput\ cu Marius
Chivu despre cartea lui Vasile Ernu.
T.O.B.: Disput\ e mult spus. {i asta nu m\ intereseaz\ ca scriitor, ci în calitate de cet\]ean. Nu m\
intereseaz\ nici literatura social\, nici aia cu mesaj. Treaba literaturii e pl\cerea cititorului,
pl\cerea lecturii, care înseamn\ mai multe lucruri, pe mai multe paliere. Nu cred c\ treaba
scriitorului e s\ zic\ în c\r]ile de fic]iune ce [i cum e cu problemele globale ale omenirii. Dac\
asta e ce-]i dore[ti, e cam pu]in. Mi-am petrecut copil\ria [i adolescen]a într-o vreme în care
li se tot spunea scriitorilor c\ trebuie s\ se duc\ în fabrici, s\ cunoasc\ realitatea, s\ lupte
pentru dezarmare-pace. Din cauza asta, am c\p\tat o aversiune pronun]at\ pentru
militantism [i sînt mai degrab\ în tab\ra lui Nabokov, care repudiaz\ complet tezismul
din literatur\. Nu m\ deranjeaz\ dac\, eventual, poate fi decriptat [i un mesaj social (ca
în Alb\ cca ZZ\pada, de exemplu, unde po]i s\ spui, la limit\, c\ obidi]ii se ajut\ între ei),
ci dac\ el devine axul principal în economia c\r]ii. 
A.C.: S-o lu\m un pic ca la teoria literaturii. Cet\]eanul T.O. Bobe, care coincide
întîmpl\tor cu scriitorul T.O. Bobe, a ie[it pe un blog [i a spus ceva despre
comunismul românesc. 
T.O.B.: Ce m\ deranjeaz\ pe mine este c\ se întîmpl\ acum ce se întîmpla [i în
comunism. Pe atunci, nimeni nu spunea cu voce tare nimic despre lucrurile
tragice care se petreceau. Iar establishment-ul d\dea în burghezo-
mo[ierimea din perioada interbelic\. Acum, exist\ un alt tip de „lume
bun\”, care d\ în comunism, îns\ dup\ ce acesta s-a încheiat. Fire[te,
consider c\ e necesar s\ se discute toate lucrurile astea, dar nu cred c\
trebuie s\ te faci c\ nu vezi ce se întîmpl\ ast\zi. Pentru c\ de asta
depind foare multe lucruri care se întîmpl\ acum sau se vor întîmpla
în viitor. 
A.C.: În sensul \sta, ]i-a pl\cut cartea lui Ernu? 
T.O.B.: În acest sens, da. {i mi-a mai pl\cut pentru c\ nu e o carte
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V
olumul lui Mihai Ignat, Klein sspuse KKlein (Editura Cartea Româneasc\, 2006), e

o colec]ie de poeme f\r\ titlu, care au la baz\ trei ingrediente principale: o
lini[te care merge mîn\ în mîn\ cu intona]ia egal\ (f\r\ fluctua]ii majore), o inteligen]\
atractiv\, care nu evit\ punerea în pagin\ a unor capricii [i ipohondrii cool [i o

ingenuitate (de fapt, cea mai valoroas\ tr\s\tur\), care e în stare s\ confere o candid\ for]\ de
convingere unor mesaje care altfel ar p\rea neinteresante: “ S`nt incomplet”, “Organele mele
nu sînt de ghips. Eu nu sînt un mulaj.”, “ Mi-e fric\ de moarte” etc.
La acestea se adaug\ o retoric\ special\, foarte bine st\pînit\: versurile sînt izolate logic unul de

cel\lalt (purtînd sensuri [i chiar modalit\]i de comunicare eterogene), unificarea lor producîndu-se
mai degrab\ prin lentoarea de temperament [i sensibilitatea real\ cu care poetul le îmbib\, decît
printr-un principiu de construc]ie detectabil. (Acesta nu e, totu[i, absent). Iat\ un poem, str\b\tut (ca

toate celelalte) de aceast\ ecua]ie a divaga]iei: “ Vreau s\ privesc o fotografie/
a[a cum citesc o carte./ La opt ani un b\iat de-o seam\ cu mine/ mi-a cerut s\-
mi iau inapoi/ propriile urme/ de pe arma lui de plastic./ (Acum rîd, dar atunci am
fost/ ucenicul spaimei.)/ În videoclipuri toate femeile sînt/ super-înalte./ Nu-mi
plac semnele de exclama]ie: isterizeaz\ pagina./ Organele mele nu sînt de
ghips. Eu nu/ sînt un mulaj. {i totu[i/ la nici o moarte n-am plîns.”
Cotidianul, eroticul, eul, copil\ria, inanimatul sînt zonele din care o con[tiin]\ fragil\
(dar extrem de stabil\ în fragilitatea ei) î[i extrage propozi]iile – monade: de la o
opinie livrat\ în treac\t se trece la o amintire personal\, la o [arad\ lingvistic\,
urmînd, poate, o propozi]ie categoric\ universal\, nicicînd suspect\ de reduc]ionism
( “Curajul nu este un salt cu para[uta”) [i culminînd adesea cu – preferatul
poetului – un truism (“Truismul [i cartofii pr\ji]i/ intr\ în categoria bucurii simple.”):
“ Iubesc întunericul s\lii de cinema./ Luceaf\rul poeziei române[ti/ nu-mi este
contemporan./ Zidul din fa]a ferestrei mele nu e o metafor\./ Am treizeci [i trei de
ani/ [i niciodat\ medicul nu m-a pus/ s\ zic treizeci [i trei.“ (Registrul nu e deci
nelimitat, enumerarea de mai sus acoperind, de fapt, cel mai des întîlnite procedee.)
De[i abund\ în persoana întîi, acest volum nu e unul al confesiunii care încarc\

(cititorul); efectul e mai degrab\ de autoportret, remarcabil, în aceast\ privin]\, fiind discern\mîntul
cu care sînt alese elementele din recuzita banalului cele mai gr\itoare psihologic: “...nu reu[esc s\ desfac
un dop de bere/ cu o lam\ de cu]it dintr-o singur\/ mi[care brusc\ [i energic\/...nu pot s\ iau gîtul
unei g\ini/ nu sînt în stare s\ fac un nod de cravat\...”, “N-am talent la min]it a[a c\ mint/ numai prin
omisiune.”
Cu aceast\ ultim\ colec]ie de poeme, Mihai Ignat propune, deci, pe lîng\ “bucuria simpl\” a unei
lecturi pa[nice, o complex\ filtrare realului printr-un demers poetic original, în care inteligen]a
combinatorie î[i face datoria la fel de bine ca acea func]ie temperamental\ de care vorbeam, ce
d\ volumului consisten]a unit\]ii.

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

bogdan
boureanu

iiiimmmmppppaaaassss  nnnnaaaarrrraaaatttt iiiivvvv
Klein sspuse bbine

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.

Peisaj marin cu un c\lu]

uram dunga lini[tit\ a m\rii
c`nd eram copil
fiindc\ [tiam c\ apa se umple de meduze
otr\vitoare
ce te puteau chiar omorî 
dac\ te mu[cau mai multe deodat\

îns\ p\rin]ii doar atunci m\ îndemnau s\
intru:
nici un val nu m\ putea ascunde
nu m\ putea lua cu el

ner\bd\tor [i precaut ca un pui de cocost`rc
intram în mare 
privind atent în jur
– ici-colo c`te-un disc de gelatin\
m\ f\cea s\ tresar [i s\-mi schimb brusc
direc]ia – 
înaintam în ap\ ca zmeul din poveste în p\m`nt
p`n\ la genunchi
p`n\ la coapse

p`n\ la piept
p`n\ la g`t

atunci
îmi pierdeam capul [i începeam s\ bat apa

s\ ridic valuri împotriva meduzelor de care m\
[tiam înconjurat

din toate p\r]ile
ca bucata de carne din strachina cu piftii a bunicii

prindeam curaj doar c`nd d\deam cu ochii de fa]a
tat\lui care r`dea 

convins c\ înv\] s\ înot
de cea a mamei 

ce inspecta sever\ cu privirea
de la st`nga la dreapta

[i de la dreapta la stânga
dunga evazat\ a m\rii

s\ fie sigur\ c\ scama e la locul ei

nici o meduz\ nu m-a mu[cat vreodat\
doar palmele p\rin]ilor 

ca ni[te caracati]e cu cinci picioare
urzicau de c`teva ori pe zi

s\lbaticul c\lu] de mare care eram

Mihai Ignat, KKlleeiinn ssppuussee
KKlleeiinn,, Editura Cartea
Româneasc\, Colec]ia
„Poezie“, 2006.
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P
e Teodosie ccel MMic l-am g\sit de Cr\ciun sub brad. Pe copert\, un nume cu

sonorit\]i bizantine [i o hart\ îng\lbenit\ de timpul încovoiat în caractere sepia.
Avertisment clar: hrisoave [i colb de secole – treab\ serioas\! Într-un Ajun f\r\
z\pad\, cu oboseala anului în spate, mi-a[ fi dorit o poveste frumoas\ pe

ecran (p)lat – cu muzic\, lumini [i miros de scor]i[oar\. Iar Mo[ul m\ punea la lucru?! Duse
fur\ patinoarele new-york-eze sau costumele ro[-alb-Coca-Cola inevitabil asociate
Cr\ciunului TV; duse p\reau comediile [i romantismul de sezon. Dar nu! Trei zile al\turi
de R\zvan R\dulescu [i fantasticele-i personaje au ]inut locul fabuloaselor „filmski-
maraton” urm\rite în copil\rie cu sufletul la gur\ (evident, la sîrbi!).
Pe scurt, Teodosie ccel mmic este un str\lucit hibrid. Pelicul\ de ac]iune, dragoste, r\zboi,
basm postmodern [i roman de curte, policier [i science-fiction – oare ce sub-specie
cinematografic\ sau romanesc\ nu î[i afl\ loc în imagina]ia unui scriitor-scenograf
dezl\n]uit? A nu se crea impresia de haos! Creatorul lui Teodosie este un demiurg ra]ional,
calculat, cu fascinant\ privire de ansamblu. Voit distrat pe alocuri, î[i las\ p\pu[ile s\
alunece între lumi [i intrigi aparent incongruente, ba chiar le uit\ pentru a scrie editorilor
sau a pleca urechea la voci str\ine. Cititorului atent i se dezv\luie îns\ treptat sforile
fine trase grijuliu din tavanul unui ]inut unde totul e posibil, chiar învecinarea Bucure[tiului
cu Valea C\percilor (compromis cartografic între culturile ce acoper\ parte important\
din regatul Micului Prin]).
Nu, n-am încurcat povestea! Teodosie este tîn\rul mo[tenitor al unui t\rîm de legend\,
populat sau atacat de fiin]e nemaiv\zute: adversarii amoreza]i (Bufni]a Kaliopi [i Minotaurul
Samoil), fantoma Otilia, Somnul Protector, Marele Monstrule], Otto din Ottoburg, Furnicile
Verzi vs. Vinete [i, last but not least, tutorele plenipoten]iar Gavril, Pisicîine. Asemenea unui
necopt rege Ludovic, eroul de buzunar are parte de sf\tuitori [i r\uvoitori, scena de poveste
fiind decor de aprige comploturi-lupte-r\zbun\ri, combina]ie de fantezie istoric-roman]ioas\
[i joc pe calculator. Pe un monitor va putea, de altfel, Teodosie citi fragmente din propria-
i aventur\, într-unul din halucinantele derapaje metatextuale controlate. Romanul însu[i
reprezint\ terenul de joac\ al autorului cu personajele, fie c\ li se al\tur\ impulsiv în travesti,
fie c\ le prive[te din marginea tehnic elaborat\. Ar fi poate banal s\ o men]ionez pe Alice,
]op\ind frenetic pe fundal din ]ara minunilor sale. Iepurele de Martie, P\l\rierul Nebun,
Pisica de Cheshire sau temuta Regin\ de Cup\ se înscriu, totu[i, în acela[i regn animalo-
uman ce domin\ epicul p\truns de pl\smuirile oniricului din Teodosie. Îmbr\cat în hain\
de basm, corpul romanesc respir\ satir\ politic\ de clas\ f\r\ a miza pe atacuri la
persoan\. R\dulescu ac]ioneaz\ cu precizia ludic\ a lui Carroll, mulîndu-se parc\ pe profilul
acestuia (scriitor, matematician, logician, cleric, fotograf).

Furat de ineditul pove[tii inspirate din atrocit\]ile cu zîmbet fad ale realit\]ii, cititorul
nu poate rata regalul stilistico-lingvistic. Naivit\]ile, pompozit\]ile, lingu[elile, savantlîcurile,
efuziunile sentimentale coloreaz\ discursul indivizilor de tot soiul, f\cîndu-i mai credibili
ca vecinii de vis-à-vis. Tragi-comedia lui Teodosie se reflect\ – magic\ fars\ cu oglinzi! –

atît în manifest\rile caragiale[ti ale actan]ilor orbi]i de ambi]ii
hegemonice [i înver[un\ri m\runte, cît [i în plasa de siguran]\
textual\ întins\ de ceea ce tradi]ia ar numi nara]iune, descriere etc.
Romanul condimenteaz\ relatarea la persoana a III-a cu pasaje
diaristice [i epistolare pe varii voci, exploatînd alerte]ea unor inser]ii
de imediat.
Titlurile capitolelor eviden]iaz\ inten]iile organizatorice ale unui
autor care, de[i pune aten]ia publicului la încercare, nu î[i
propune s\ o piard\ pe parcurs. Rezumate [i anticip\ri ajut\ intriga
s\ se rostogoleasc\, luînd propor]ii, asemenea unui bulg\re de care
se lipesc ([i) frînturi de analiz\ psihologic\, art\ vizual\, sugestie
intertextual\. Anun]area primelor rînduri din fiecare secven]\ în[eal\,
a[tept\rile se r\stoarn\ cu tact, a[a cum sf\tuie[te Pisicîinele lîng\
care mi-am petrecut vacan]a: „Tocmai în asta const\ arta scrisului.
Trebuie s\ stîrne[ti curiozitatea [i s\ [tii s\ o prelunge[ti. S\ zicem

dup\ cum urmeaz\: titlu”. Teodosie ccel MMic, a[adar, o carte delicioas\ ca o spum\ de
c\p[uni ce umple cuptorul cu r\va[e [i surprize pentru mari [i mici. 

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]\. 

D
eci: E vineri, 24 noiembrie. Ora 16.45. La ora 18°° se lanseaz\ la Gaudeamus revista Noua

literatur\. Am febr\, dar nici un sacrificiu nu e prea mic pentru noua literatur\. Îmi
sun tat\l s\ v\d ce mai face [i, apropo, s\-i spun c\ uite, m\ simt foarte foarte r\u, dar
asta e, o s\ m\ duc la o lansare... S\racaaaa! Dup\ care îmi sun prietenul – s\ fac\

bine s\ vin\ la 18°°, io singur\ nu m\ întorc acas\, s\ m\ chinui, s\ m\ trambalez, s\ transpir iar
prin trolee. {i oricum, el e de vin\, el mi-a dat r\ceala! S\racaaaa... A[a c\ la 17.30, con[tiincioas\,
poposesc la t`rg. Lume mult\, ame]esc, îmi sun de cinci ori iubitul s\ m\ asigur c\ nu m\ las\
singur\, c\ ajunge la timp, c\ [tie unde m\ g\se[te. Plus c\ nu prea am bani la mine, ceea ce e
frustrant. M\ duc la standul Polirom. Mi-e ru[ine s\-mi caut cartea, mi se pare penibil. Dar mi-e
ru[ine [i s\ m\ uit la alte c\r]i – unu, c\ n-am bani [i poate se sesizeaz\ cineva c\ prea m\ uit [i
nu cump\r, doi, c\... a[a sunt io, ru[inoas\. A[a c\ hot\r\sc s\ m\ plimb prin t`rg, s\ v\d ce mai e.
17.45. Ajung la standul Humanitas. Intru în for]\. Aici îns\ mi se face ru[ine – adic\ n-am stat la
standul Polirom [i stau la Humanitas? P\i cum vine asta? Nu e corect. Transpir – parte de febr\,
parte de ru[ine. M\ întorc în vitez\ la standul Polirom – nici o mi[care. E 17.50. M\ mai înv`rt
pu]in, m\ duc a]\ la alt stand [i v\d o carte de teatru – m\ simt în sf`r[it în largul meu, m\ scotocesc
5 minute în geant\, transpir de ru[ine [i în cele din urm\ g\sesc banii [i o cump\r. Deja e 17.55.

Ajung la standul Polirom – nici o mi[care, dar nici nu m\ uit prea bine, mi-e ru[ine s\ nu m\ ia
cineva la ochi, e a treia sau a patra oar\ c`nd dau pe aici, m\ uit, transpir [i nu cump\r. M\ retrag
într-un col] [i scot cartea, o frunz\resc... am citit-o! O aveam! Am cump\rat-o la t`rgul trecut! Transpir,
îmi dau dau lacrimile... sun\ telefonul. Prietenul meu m\ a[teapt\ la... nu, te rog, nu! ei ba da, fix
la standul Humanitas! Îmi iau inima-n din]i [i merg s\-l recuperez. E 18°°. Ne întoarcem la standul
Polirom. De fapt Cartea Româneasc\, i-am [i zis. De zece ori. Oricum, m\ simt ceva mai bine, am
curaj s\ privesc lumea în ochi, nu sunt singur\, hai, mai zice]i ceva... Logica masculin\ îmi d\ o
nou\ stare de tensiune – „N-ar trebui s\ înceap\? Sigur e aici? D\ [i tu un telefon”. Nu. Io [tiu c\
lansarea e aici, la standul \sta. Mai înt`rzie pu]in. Bine, atunci hai s\ ne uit\m prin t`rg pân\
începe. Ne înv`rtim pu]in pe la standul Polirom. {i dup-aia pu]in la Humanitas. {i ne întoarcem.
Ok? Îl ur\sc pe prietenul meu. Îi ur\sc pe cei de la Polirom. {i pe cei de la Humanitas. Cu privirea
în p\m`nt [i din]ii str`n[i, o iau furioas\ la trap, din nou, prin cele dou\ standuri. Nu mai vreau s\
cump\r nimic, chiar dac\ mi-a adus bani. O s\ cump\r m`ine! Acum am venit la lansare! Ne întoarcem
la stand. E 18.10. Lansarea trebuia s\ înceap\ la 18°°. Ok, ne mai plimb\m... La Humanitas am
fost? Da!!! Mergem afar\ la o ]igar\? Bine, da repede! Ie[im, aprindem, trag un fum. {tii ceva, drag\,
io am venit la lansare, dac\ ai venit s\ fumezi, mai bine... mai bine... [i oricum n-ai mai citit de nu
[tiu când nici o carte. M\ întorc, zece pa[i furio[i înaintea lui, la standul Polirom. E 18.20. Nici o
mi[care. E[ti sigur\ c\...? Da! Nu vrei s\...? Nu! Furioas\, intru în standul Polirom pentru a [aptea
oar\, v\d revista Noua lliteratur\, o cump\r, [i o întreb sfioas\ pe fata de la stand dac\ nu trebuia
s\ fie o lansare... mai precis lansarea revistei... revista asta... Ba da, dar lansarea e undeva la etaj...
18.25. Lansarea de la 18 e undeva la etaj. O ur\sc pe fat\. Îmi ur\sc prietenul. Nu puteam s\ st\m
aici? Ce i-a trebuit s\ se mai plimbe prin t`rg? Oricum n-a cump\rat nimic... Urc\m la etaj. Se lanseaz\
ceva, dar altceva. Transpir [i pl`ng. Vreau acas\. Ur\sc literatura. Sigur nu vrei s\...? Nu! A[a c\ ne
mai învîrtim pu]in pe la etaj, m\ încrunt la oamenii z`mbitori care stau la nu-[tiu-ce-alt\ lansare,
cobor`m, trecem pe lîng\ standul Humanitas, pe l`ng\ standul Polirom (în fa]a c\ruia m\ împiedic),
ie[im afar\, trecem pe l`ng\ o fat\ care pl`nge (umor masculin: „Uite, [i ea a ratat lansarea”), io
pufnesc, l\crimez, transpir, am febr\, [i ur\sc pe toat\ lumea. Ajungem acas\, refuz s\ m\ uit pe
revist\ [i încep s\ citesc serios\ din cartea de teatru, pe care o mai citisem de dou\ ori. V\ rog,
spune]i-mi [i mie, care e diferen]a dintre prostie [i agorafobie? {i... unde era, în tot timpul \sta,
Noua lliteratur\?

MMaarriiaa MMaannoolleessccuu, 26 de ani, masterand\ în playwriting la UNATC. Se num\r\ printre cî[tig\torii concursului
dramAcum 3 (edi]ia 2006), cu piesa WWiitthh aa lliittttllee hheellpp ffrroomm mmyy ffrriieennddss. Debut editorial: HHaalltteerrooffiilluull ddiinn VViittaann,
Editura Polirom, 2006.

nesigurantze
cum am ratat 
ÒNoua literatur`Ó
sau care e diferen]a dintre
prostie [i agorafobie

maria 

manolescu
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cristina chevere[an

R\zvan R\dulescu,
TTeeooddoossiiee cceell MMiicc,
Editura Polirom,
Colec]ia „EGO.Proz\“,
Bucure[ti, 2006.
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n urma unei propuneri patriotice f\cute de Partidul Umani[tilor Conservatori din
România, legea privind cet\]enia român\ ar urma s\ fie u[or amendat\, astfel încît
orice cet\]ean al ]\rii care nu [tie limba român\ s\ piard\ pre]ioasa cet\]enie,
devenind apatrid. (Sau, cine [tie, poate cet\]ean universal. Dar astfel de fleacuri

se l\muresc ulterior.) Logic, dup\ adoptarea legii va fi necesar\ crearea unui Colegiu
al Comisarilor pentru Limba [i Cet\]enia Român\ (CCLCR), care va fi fiind numit de
ziari[ti, oameni obi[nui]i s\ ia în rîs orice decizie serioas\, Colegiul Limbi[tilor.
În realitate (ca s\ vede]i c\ b\[c\lia de pres\ trece mereu înaintea adev\rului obiectiv),
din ipoteticul colegiu probabil c\ n-ar ajunge s\ fac\ parte decît un singur lingvist,
desemnat de Academia Român\, ceilal]i [apte comisari fiind membri ai Parlamentului.
Cum ar ar\ta agenda de lucru într-o zi obi[nuit\ de munc\ a Colegiului Limbi[tilor?
P\i, probabil c\ una din problemele pe care trebuie s\ le rezolve va fi situa]ia
cet\]eniei elevilor corigen]i la limba [i literatura român\. Oare o asemenea
corigen]\ nu dovede[te necunoa[terea limbii române? Poate c\ da. Pe de alt\
parte, n-ar fi riscant s\ retragi în fiecare an cet\]enia unor pu[tani numai pentru
c\ r\mîn corigen]i la român\? În dou\zeci de ani am putea avea o popula]ie
majoritar\ de apatrizi. {i-apoi, corigen]ele se pot da – [i lua – în toamn\.
Eventual îi l\s\m f\r\ cet\]enie doar pe cei care repet\ clasa din cauza
limbii [i literaturii române. Aici, unul dintre comisari ar putea introduce
un amendament generos: la vîrsta de optsprezece ani, orice adolescent
apatrid poate s\ dea un examen de limb\ român\ cu o comisie autorizat\,
ce urmeaz\ s\ fie înfiin]at\ cît de curînd, [i astfel s\ dobîndeasc\ – sau
redobîndeasc\ – sacra cet\]enie.
Odat\ hot\rîrea consfin]it\, ar urma o audiere – una din sutele de
audieri la care sînt convoca]i diver[i cet\]eni, denun]a]i ori b\nui]i
c\ încalc\ legea [i nu [tiu limba ]\rii în care tr\iesc. Azi i-ar veni rîndul,
s\ zicem, cet\]eanului român de etnie maghiar\ R. Péter din Miercurea
Ciuc.
— Asta este minciun\ c\ eu nu [tiu sa vorbe[te române[te, ar zice
el.
— Serios? ar ricana pre[edintele Colegiului Limbi[tilor. P\i, ce vorbe[ti
mata colo-[ea nu prea e p\ române[te!
— Ba nu, che noi tr\im acase [i mul]i români [i noi în]elegem unii
la al]ii de mult. {i ninci probleme nu avut noi, nici români la maghiari,
nici maghiari la români nu avut.
— {i dac\ vin eu acolo, în Miercurea Ciuc la voi, [i cer pîine p\ române[te,
d\ ce se preface vînz\toarele c\ nu pricep ce zic? se revolt\ un alt
membru al colegiului. C\ a[a fac, stima]i colegi! se întoarce el c\tre
ceilal]i comisari.
— Asta nu adev\rat! sare domnul R. Péter. Noi dat pîine la tot oameni
care cere!
Misterul vînz\rii pîinii în Miercurea Ciuc r\mîne nerezolvat, îns\ domnului
R. Péter i se retrage cet\]enia român\. Proasp\tul apatrid iese buimac din
sala de consiliu a colegiului [i, odat\ ajuns afar\, se a[az\ pe o treapt\ de piatr\
a cl\dirii [i r\mîne a[a, cu ochii a]inti]i în caldarîm [i privirea goal\, pîn\ îl alung\
echipa de paz\ a cl\dirii.
Între timp, în interiorul s\lii de consiliu se ia hot\rîrea de a nu se da curs denun]urilor
la adresa membrilor Parlamentului [i ai guvernului României decît dac\ exist\
suspiciuni întemeiate – adic\, mai simplu spus (cum a precizat unul dintre comisari),
dac\ apar]ine unei minorit\]i etnice.
— La români de-ai no[tri nu se pune problema, zic io, a precizat comisarul.
— Poate c\ totu[i ar fi bine s\ nu impunem excep]ii de la lege, suger\ lingvistul CCLCR.
Oamenii politici se supun acelora[i cerin]e ca [i ceilal]i cet\]eni.
— Oamenii politici îs \ia care ]i-a dat slujba asta d\ iei o cîrc\ d\ bani dupe ea! îi explic\
pre[edintele ales al colegiului.
Mai împ\ciuitor, un alt comisar al limbii îi explic\:
— Dom’ profesor, p\ noi ne-a ales oamenii. Noi sîntem elitele lor. Ale[ii. Adic\ nu s\ exist\ s\ ne
anchet\m a[a, elite p\ elite. Sîntem oameni, dom’ profesor, nu animale, ce naiba!
Aici se zice c\ unele animale ar fi protestat. Dar cum nimeni nu le [tie limba, nu b\g\m mîna în foc
c-ar fi a[a.

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

E
ste curios c\ reeditarea Manifestului PPartidului CComunist trece neobservat\

într-o ]ar\ în care procesele comunismului se ]in lan]. Cu atît mai
curios cu cît în pres\ apar frecvent articole despre “condamnarea
comunismului”, global [i univoc, f\r\ ca vreun politolog s\ se gîndeasc\

s\ semnaleze cîteva nuan]e binevenite pentru a delimita ]inta resentimentelor
na]ionale [i a stimula discern\mîntul necesar în judecarea teoriilor politice,
mai ales prin referire la practicile lor. Nu e de g\sit un asemenea discern\mînt
nici în accentele pe care le ating judec\]ile de înfierare a unora dintre fo[tii pioni
ai fostului sistem –  ca [i cum cei care jurizeaz\ aceste judec\]i ar fi fost feri]i de
ororile lui sau ar fi f\cut vreun gest minim înspre “via]a în adev\r”.
Ast\zi, o lectur\ nu inocent\, ci eliberat\ de cli[ee [i prejudec\]i, a Manifestului,
ar fi o experien]\ personal\ de deconstructivism [i ar oferi r\spunsuri pe cont
propriu, poate chiar [i d-lui Traian Ungureanu, care, nu demult, se întreba, alunecos-
naiv, De cce nnu mmoare ssocialismul (în revista Idei îîn ddialog). Unele r\spunsuri
stau în cartea aceasta; altele, în lumea din jurul nostru, [i prea pu]ine în trecut.
(Re)citind Manifestul cu ochii proprii, e u[or s\ consta]i c\ nu el, [i nici utopia
comunist\ nu sînt vinova]i pentru excesele trecutului, ci excesele omene[ti
dintotdeauna, la fel de la vedere [i azi. 
Edi]ia din 2006 a Manifestului ccomunist de la Editura Nemira, care o reia identic pe
cea din 1998, este înso]it\ de un paratext divers, reunind deopotriv\ studii academice
[i scrieri impresioniste [i ludice. Multe din prima categorie p\c\tuiesc prin afectare
[i prin voin]a explicit\
de a semnala cît de

mult se în[eal\ cei doi
autori în teoriile pe care

le avanseaz\, cîte lipsuri
comport\ rudimentara

lor ideologie (s\ nu uit\m
c\ unii neomarxi[ti pun

e[ecul practicilor comuniste
cunoscute pîn\ acum exact

pe aceast\ lips\ de coeren]\
[i de detalii a Manifestului –

în sensul c\ nici unul dintre
practicieni nu s-a ridicat la în\l]imea

ideilor pe care trebuia s\ le aplice
[i s\ le completeze). Nu cred c\ e

greu s\ critici o teorie de la 1848 cu
instrumentele anilor ’90 sau 2007 –

cel mai dificil e, mai ales dup\ toate
evenimentele consumate în numele ei,

s\ o a[ezi în contextul care a produs-o
[i s\-i recuno[ti atît lipsurile, cît [i meritele.
{i, ca analist politic [i intelectual onest,
s\ aduci argumente pentru ca publicul
larg s\ o disocieze de URSS, Praga ’68,
fenomenul Pite[ti, Pol Pot [i alte evenimente
triste din ultima jum\tate de secol.
Dincolo de motivul elementar, dar adesea
uitat, c\ nu o carte este nociv\, ci cei
care o citesc, argumentele acestei
disocieri se g\sesc în însu[i textul
Manifestului. „V\ îngrozi]i c\ vrem
s\ desfiin]\m proprietatea privat\.

Dar în societatea voastr\ actual\,
proprietatea privat\ este desfiin]at\

pentru nou\ zecimi din membrii
societ\]ii; ea exist\ tocmai

datorit\ faptului c\ nu exist\
pentru nou\ zecimi. Ne

imputa]i c\ vrem s\ desfiin]\m o proprietate care presupune, ca o condi]ie necesar\, ca
imensa majoritate a societ\]ii s\ fie lipsit\ de proprietate. […] Comunismul nu ia nim\nui

putin]a de a-[i însu[i produse sociale, el ia doar putin]a ca prin aceast\ însu[ire s\
fie aservit\ munca altuia.”

Unele dintre textele de escort\ din a doua categorie – cele mai degrab\ ludice –
sînt în schimb cu atît mai descump\nitoare cu cît camufleaz\ o lectur\ tezist\:

Mihai Zamfir execut\ o bagatelizare mali]ioas\ printr-o demonstra]ie comparatist\,
limpede [i abstract\ ca o piruet\ de patinaj artistic, din care reiese c\ Manifestul

nu e decît o proz\ romantic\, perfect explicabil\ în [i prin epoca ei; Dan
Perjovschi poart\ cu el o amintire rea a comunismului istoric [i replic\

în gînd amicilor vestici, stîngi[ti, care deplîng abuzurile capitalismului,
“de ce dracu’ n-a]i emigrat cu to]ii în România?” 

Remarcabil\ este, între textele de escort\, proza lui Radu Cosa[u,
emo]ionant\ prin lectura subiectiv\ pe care o face Manifestului

– singura posibil\, neîmp\timit\, neresentimentar\ – de[i ar fi
putut fi, din partea unui om care, citindu-l în tinere]e, î[i p\r\se[te

casa burghez\ pentru a tr\i dup\ litera lui, apoi asist\ la e[ecul
unanim recunoscut al comunismului românesc. Iar singura
peniten]\ – deopotriv\ surîz\toare [i amar\ – este una proprie: 
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ana maria 

sandu
ac\ m-ar întreaba cineva repede-repede: 
Ce [tii s\ faci pe lumea asta?
A[ r\spunde, f\r\ ca m\car s\ clipesc: 
Bagaje. A, [i pot s\ ascult mult [i bine tot felul de chestii... 
Nu am ajuns la un algoritm complicat care s\ m\ fac\ s\ folosesc spa]iile la ma-

ximum, [i nici nu stau cu boccelu]a la u[\ ca al]i prieteni de-ai mei. Nu, nici vorb\ despre
asta, doar c\ am c\rat atîtea prostii în via]a mea nomad\, încît mi s-a p\rut, la un moment
dat, c\ trebuie s\-mi simplific bagajele [i, o dat\ cu ele, [i existen]a. Apoi, am evitat, pe cît
posibil, c\l\toriile cu trenul. Posed deja o colec]ie impresionant\ de nop]i tulburi [i de res-
pira]ii str\ine, de gînduri [i de fe]e proiectate alandala pe geamurile murdare ale unor
accelerate de noapte. Am f\cut scenarii,  mi s-a rupt inima pentru oamenii pe care-i
l\sasem în urma mea f\cîndu-mi cu mîna sau, din contr\, m\ trezeam cu un h\u în stom-
ac numai dac\ m\ gîndeam la cei pe care urma s\-i rev\d. Prea multe emo]ii într-un
spa]iu impropriu, uneori de-a dreptul jegos, mi-am zis... 
Am luat o pauz\ lung\, pîn\ într-o diminea]\ cînd, cu ochii în]ep\tori de la somn, am
descins într-o gar\ rece, pe care se presupune c\ ar fi trebuit s-o cunosc destul de bine.
Nu [i atunci, îns\, cînd frigul îi f\cea pe oameni s\ par\ [i mai mototoli]i [i mai urî]i decît
erau. Cer un bilet la geam [i mi se r\spunde c\ acum calculatorul alege pentru mine [i
primesc unul la u[\. La ghi[eul al\turat, o voce de femeie tîn\r\ protesteaz\: e ceva cu
un carnet ne[tampilat [i peste mine n\v\lesc o sut\ de cuvinte inutile. Sînt varz\, cine
dracu m-a pus s\ fac drumul \sta pîn\ la ai mei? Îmi trece prin minte c\ o s\ m\ pri-
copsesc exact cu vocea-co]ofan\ în compartimentul meu. “O s\ m\ mut”, îmi zic. Dar nu
sînt în stare s\ fac acel minim efort, ca s\ [tiu dup\ aceea de cine s\ fug. 

M\ a[ez [i ne trezim fa]\ în fa]\. Îmi dau seama, de la prima propozi]ie, c\-mi va povesti
toat\ via]a ei împachetat\ într-un trening de fî[ [i o banderol\ cro[etat\. Încerc s\ m\

fofilez, dar crezi c\ m\ las\? Ascult: maic\-sa le car\ oale de mîncare, taie cîte un porc pen-
tru fiecare copil, le controleaz\ vie]ile, o bate la cap s\ se m\rite. {i ea nu [i nu, c\ vrea s\

fie independent\, s\ se plimbe, s\ se bucure de cele trei camere ale apartamentului, s\ pun\
rock la maxim atunci cînd vecinii de deasupra ascult\ muzic\ popular\. Nu mai sînt în tren pe

locul de la u[\, femeia asta m-a apucat de mîn\ [i m\ trage, a[a adormit\, prin toate înc\pe-
rile vie]ii ei de provincie. Vorbe[te într-una [i dau nas în nas cu o gr\mad\ de personaje. Nu le

cunosc, nu le-am v\zut niciodat\, dar nu conteaz\, vecina mea de compartiment le invoc\, le
judec\, le face dreptate. M-am predat demult, iar în momentul în care o nou\ tran[\ de c\l\tori

orbec\ie dup\ locuri, g\sesc între noi o rela]ie “sudat\”. Uf, nu mai trebuie s\ zic nimic, fe]ele noi
vor fi imediat devorate: b\rbatul merge la b\i, femeia cu copilul, la o opera]ie, doamna în vîrst\

vorbe[te de Dumnezeu, iar pu[toaica, care st\ lîng\ mine [i transport\ o vioar\, despre ce fel de
muzic\ ascult\ [i studiaz\. 

Motorul care pune în func]iune aceast\ ma[in\rie teribil\ de conversa]ie e vocea-co]ofan\. M\ sperie, m\
fascineaz\ cum trece de la o stare la alta. Discu]iile din tren au ceva nepl\cut, rînced, Iliescu se amestec\ cu

“s-au f\cut, domne, lucruri în ]ara asta pe vremea lui Ceau[escu”, “f\r\ credin]\ nimic nu se poate”, “bine 
le-a f\cut Antonescu”, “istoria lui Iorga”, “totu[i, mare poet Adrian P\unescu”... {i, dup\ aia, urechile încep s\-mi

bubuie, furia e acidulat\, mi-a ajuns mai sus de omu[or [i gata, am deschis gura. Aura mea de ascult\tor profe-
sionist s-a dus dracului. Victoria îi apar]ine, clar, vocii-co]ofan\!

Cînd am ajuns la destina]ie, to]i c\l\torii din compartimentul meu s-au declarat mul]umi]i. Poate [i u[or stingheri]i
c\, dup\ ce ne spuseser\m atîtea lucruri, n-o s\ ne mai vedem niciodat\. 

AAnnaa MMaarriiaa SSaanndduu,, 32 de ani, redactor la revista RREE::PPuubblliikk; colaboreaz\ cu Radio France International. A publicat în anii studen]iei volumul
de versuri PPooeemmee îînn ttrraannzziitt la Editura Punct, mai tîrziu a mai publicat la Paralela 45 un poem lung, DDiinn AAmmiinnttiirriillee uunnuuii CChheellbbaassaann. Primul ei
roman, FFaattaa ddiinn ccaassaa vvaaggoonn, a ap\rut la sfîr[itul lui 2006 la Polirom.

“{tiu s\-mi bat joc de to]i [i de toate 
Cu mine în frunte.
Cîteva subiecte m\ înfrico[eaz\.
De pild\, s\ rîd r\u de Cuore […]
Sau de Manifestul CComunist – ultimul text al adolescen]ei, f\r\ de care 
nu-mi concep educa]ia sentimental\.
Unul din cele cîteva documente capitale ale acestui secol, în care eu personal
am avut pl\cerea s\ tr\iesc dou\ revolu]ii care s-au negat una pe alta, mie
devenindu-mi din ce în ce mai clar c\ negarea neg\rii [i renegarea reneg\rii
constituie cel mai fertil proces mental.” 

Împ\r]ind, u[or abuziv, dar nu foarte departe de realitate, receptorii de azi
ai Manifestului în dou\ categorii, de fiecare parte a spectrului politic, g\sim
anticomuni[ti ferven]i [i stîngi[ti adesea teribili[ti. Fiec\reia, lectura
dezinhibat\ a acestei c\r]i „nocive” le poate aduce l\muriri care, trebuie
spus din capul locului, nu sînt decît de ordin subiectiv. Anticomuni[tii mereu
gata de a ar\ta cu degetul, de a deplînge [i de a blama, vor putea c\uta cît
vor dori vina Manifestului pentru ororile „întruchip\rilor” [i pentru cele
100 de milioane de victime pe care le pun adesea pe seama a doi teoreticieni,
Marx [i Engels, uitînd c\ amîndoi erau de mult mor]i cînd s-a înf\ptuit revolu]ia
din octombrie. A[a cum semnaleaz\ unele dintre studiile care înso]esc Manifestul,

nu e de g\sit
aici nici o teorie
cît de cît practi-
c\, aplicabil\, a
ceea ce trebuia
s\ urmeze [i – ceea
ce se aminte[te
mai pu]in – cu atît
mai pu]in o premo-
ni]ie, oricît de vag\,
a ceea ce a urmat de
fapt.
„Responsabilitatea”
marxismului e de
natur\ simbolic\ –
regimurile care [i-au
însu[it paternitatea lui,
declarîndu-se, oricum
pentru scurt timp, mar-
xiste, nu aveau nimic nici
din cosmopolitismul, nici
din revolu]ionarismul
propagat de a[a-zisul lor
text de c\p\tîi. În schimb,
în numele aceluia[i marxism,
în ]\rile cu o via]\ politic\
mai pu]in hazardat\, stînga
– dac\ nu inventat\, cel pu-
]in configurat\ de acest text
[i de altele ale acelora[i
autori – a contracarat ex-
cesele capitalismului în
plin avînt, dezvoltînd un
sistem de protec]ie so-
cial\ de care ]\rile a[a-
zis comuniste sînt înc\
foarte departe, [i a
hr\nit o via]\ inte-
lectual\ c\reia i se

datoreaz\ cele mai influente [coli de gîndire din secolul XX. Prin compara]ie, dac\
nu [i de la sine, sterilitatea intelectual\ a capitalismului iese limpede la iveal\.
Este ceea ce, involuntar, deplîngea [i Traian Ungureanu în articolul amintit care,
comparînd cele dou\ direc]ii, socialismul [i capitalismul, într-un mod atît de
naiv încît nu poate fi decît tenden]ios, demasc\ puterea de fascina]ie a
socialismului (pe care o identific\, pe rînd, cu o exaltare mistic\, cu un impuls
obscur, cu o cochet\rie a modernit\]ii cu barbaria [i cu gregaritatea
amorf\) [i concluzioneaz\ c\ „liberalismul capitalist va trebui s\ devin\
o cultur\”, „o mitologie persistent\” [i „o construc]ie etic\ solid\”.
De ce în sutele de ani de practic\ liberalismul nu a reu[it toate
astea, Traian Ungureanu nu ne spune. Ne las\ s\ vedem singuri. 
Pentru cealalt\ categorie de cititori, stîngi[ti, porni]i de revolta
împotriva inechit\]ilor flagrante [i corigibile din atîtea aspecte
ale vie]ii sociale, de la macroeconomie la rela]iile dintre genuri,
lectura Manifestului ar fi, de asemenea, ca experien]\ subiectiv\,
o limpezire a principiilor, adesea haotice, privind dac\ nu
schimbarea lumii, cel pu]in în]elegerea ei. 

AAnnaa CChhiirrii]]ooiiuu,, 22 de ani, este student\ în anul IV la Facultatea de Litere din
Bucure[ti. Este prezent\ cu articole în aaLLttiittuuddiinnii [i revista facult\]ii, EElliitteerreebbeellllee. 11
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L
a început a fost repeti]ia. {i repeti]ia era deja în întîrziere. Iar actul, cuvîntul eficient? „Dac\ e adev\rat

c\ nu ar putea s\ existe act decît în contextul deja saturat de inciden]a semnificant\, înseamn\ c\
la început nu poate s\ se g\seasc\ vreun act. Nu poate s\ existe act decît în interiorul unui cîmp
deja complet articulat”1. La început va fi fost, a[adar, repeti]ia, [i repeti]ia era de ordinul

structurii semnificante. Adic\ de ordinul absen]ei [i deturului infinit. Cum ar fi spus Derrida, originea e
dintotdeauna deja différée en elle-même, originea e deja re-instituirea originii. {i totu[i, actul? Iar\[i

[i iar\[i, recapitulînd: la început a fost repeti]ia, repeti]ia era de ordinul semnificantului, iar „un semnificant
care se repet\” reprezint\ chiar defini]ia lacanian\ a actului. Actul originar e repeti]ia originii.

Pîn\ aici totul e limpede. Exist\, îns\, mai multe feluri de repeti]ii, chiar semnificante, [i nu toate
constituie acte. Simptomul este [i el o repeti]ie, dar una care nu face act. Din ce cauz\?

Simptomul difer\ de act prin cel pu]in dou\ aspecte principale. Mai întîi, simptomul, dup\ cum
se [tie, este reversul reful\rii, el este chiar „instalarea în refulare”. Ceea ce înseamn\ c\, în

cadrul simptomului, trecerea de la un semnificant la cel\lalt este posibil\ tocmai prin
eludarea subiectului. Pe calea simptomului, dorin]a refulat\ se realizeaz\, ca s\ zicem a[a,
sub nasul subiectului, în absoluta necuno[tin]\ de cauz\ a acestuia. Dimpotriv\, actul someaz\
subiectul, sau, mai degrab\, actul nu este decît exigen]a adresat\ subiectului de a fi la în\l]imea
actului. În acest sens, actul este un semnificant care se repet\. 
O întrebare cît se poate de legitim\ flutur\, aici, pe buzele oricui: un semnificant care se
repet\ nu este, oare, o pur\ tautologie? R\spunsul corect este: nu, nici vorb\, niciodat\.
{i asta pentru simplul fapt c\ un semnificant, neavînd nici o identitate, nu poate fi nici
identic cu sine. Acesta este, de altfel, unul din motivele pentru care conceptul lacanian
de „semnificant” este [i atît de pu]in agreat de c\tre non-lacanieni: oare nu reprezint\
el un fel de fraud\ intelectual\ cu acte în regul\, un fel de cec în alb pentru impostur\?
Dac\ e s\ încerc\m s\ r\spundem la aceast\ autoprovocare, nu trebuie decît s\ ne
amintim c\, de pild\, atunci cînd Antigona spune „nu [i nu”, ea nu spune doar „nu”; sau
c\, de exemplu, [coala n-ar avea aura ei de autoritate [i n-ar fi [coal\ dac\ nu ni s-ar
repeta obsesiv în copil\rie c\ „[coala-i [coal\!”. În general, prin repeti]ia semnificantului
putem face minuni neb\nuite, care nu privesc doar instituirea autorit\]ii. Dac\ e s\
d\m crezare unor diver[i gînditori francezi, printre care [i Jacques Lacan, îns\[i
interioritatea nu e decît dedublarea [i replierea pe sine a exteriorit\]ii. Vezi banda lui
Moebius.
Prin urmare, chiar repeti]ia semnificantului e cea care-i modific\ semnifica]ia. Cu o
singur\ floare nu po]i tematiza prim\vara. La fel, ai nevoie de doi semnifican]i ca
s\ po]i tematiza subiectul. Prin defini]ie, „semnificantul e cel care reprezint\ un
subiect pentru un alt semnificant”. Ceea ce înseamn\ c\, într-un act caracterizat ca
repeti]ie a semnificantului, subiectul este instituit ca atare: adic\ nu drept o semnifica]ie
pozitiv\ ce trece de la un semnificant X la un semnificant Y, ci drept neantul concret,
diferen]a vid\ [i, totu[i, existent\, dintre un semnificant [i el însu[i. 
Desigur, nu orice semnificant care se repet\ produce un act. E timpul s\ arunc\m
în scen\ cel de-al doilea motiv, anun]at mai sus, pentru care un act nu este un simptom.
Nu înainte îns\ de a vorbi pu]in despre altceva. C\ci exist\, în orice dic]ionar introductiv
de psihanaliz\ lacanian\, la capitolul „act”, o tensiune ineludabil\. Pe de o parte,
între [lag\rul tradi]ional c\ actul este o categorie etic\ [i, ca atare, presupune
responsabilitatea actorului fa]\ de actele sale [i, pe de alt\ parte, afirma]ia t\ioas\
a lui Lacan din Télévision, conform c\reia „le suicide est le seul acte qui puisse
réussir sans ratage”2. Care-i problema? {i unde-i diferen]a dintre simptom [i act despre
care vorbeam? Iat\: simptomul este întotdeauna un mesaj adresat Celuilalt – cu

majuscul\ nu pentru c\ ar fi vorba de o formul\ levinasian\ de polite]e, ci pentru c\
desemneaz\ îns\[i structura simbolic\ (ceea ce nu-nseamn\ c\ nu e încarnat\). Ca

satisfacere substitutiv\ a dorin]ei refulate, simptomul este, a[adar, o încercare de r\spuns
la enigma Celuilalt: ce vrea Cel\lalt de la mine? – în fond, dup\ cum se [tie, „le désir, c’est

le désir de l’Autre”. Dimpotriv\, actul nu este un mesaj adresat celuilalt [i, cu atît mai pu]in,
un sacrificiu de dragul celuilalt. E ceva mult mai nasol. Sfidînd orice precept al în]elepciunii

str\mo[e[ti, actul este o renun]are la renun]are, un sacrificiu al sacrificiului. Contrar a ceea
ce se crede de obicei, mesajul final al psihanalizei (cel pu]in în varianta sa lacanian\) nu este

necesitatea accept\rii castr\rii simbolice sau a culpei ontologice. Psihanaliza nu
recomand\ b\be[te asumarea eroic\ a sacrificiului necesar sau a mediocrit\]ii implacabile.

Ceea ce nu înseamn\ c\ psihanaliza ar fi mai indulgent\ cu p\catele noastre decît religia. Ba
dimpotriv\: nu doar pentru c\ psihanaliza nu admite scuza „n-am vrut” sau „n-am [tiut”, ci,

mai mult, pentru c\, din punctul ei de vedere, sentimentul vinei este, cel mai adesea, o fug\ a
subiectului din fa]a a ceva mult mai insuportabil. Ce anume? Ce poate fi mai cople[itor decît

sentimentul vinei? Nu atît existen]a ap\s\toare [i culpabilizant\ a Celuilalt, cît inexisten]a sa.
Ceea ce înseamn\ c\, atunci cînd vorbim despre sinucidere ca singurul act ce poate reu[i f\r\ rest,

se cuvine s\ facem o distinc]ie în interiorul suicidului însu[i: actul nu este o sinucidere real\ prin care
subiectul încearc\, de regul\, s\ trimit\ un mesaj Celuilalt. În timp ce acest suicid demonstrativ adreseaz\,

înc\, Celuilalt, asumarea din partea subiectului a propriei sale culpe, sinuciderea simbolic\ anuleaz\ chiar
presupozi]ia Celuilalt. „Libertatea pe care subiectul o ob]ine în urma acestei sinucideri simbolice este

contrariul eliber\rii [i u[ur\rii de povar\: în fond, nimic nu elibereaz\ mai bine decît un bun st\pîn, eliberarea
constînd tocmai în a muta greutatea în sarcina acestuia”3. În urma actului în]eles ca Aufhebung al sinuciderii,

ca suicid suprimat [i conservat, subiectul se reg\se[te, a[adar, cu întreaga povar\ a fiin]ei sale pe propriii
umeri. Aceast\ retragere a Celuilalt din fiin]\ este ceea ce Lacan nume[te „destitu]ie subiectiv\”: în ea, subiectul

trece printr-o eclips\ temporar\, un aphanisis în urma c\ruia abia el poate s\ renasc\. Sau nu. Prin urmare, atunci c`nd
vorbim despre subiectul actului, trebuie s\ auzim în aceast\ expresie ambele sensuri ale genitivului: actul modific\

structuralmente fiin]a subiectului [i, ca atare, se poate spune c\ subiectul sufer\ actul tot at`t de mult pe c`t îl împline[te.
Subiectul actului este activ în mod pasiv [i pasiv în mod activ. Iar actul e o sinucidere care se repet\.

1 Jacques Lacan, LLee SSéémmiinnaaiirree,, lliivvrree XXVVIIII :: LL’’eennvveerrss ddee llaa ppssyycchhaannaallyyssee ((11996699-11997700)), Seuil, Paris, 1991, p. 145.
2 Jacques Lacan, TTéélléévviissiioonn, Seuil, Paris, 1974, p. 66.

3 Slavoj Zizek, LL’’iinnttrraaiittaabbllee.. PPssyycchhaannaallyyssee,, ppoolliittiiqquuee eett ccuullttuurree ddee mmaassssee, Anthropos, Paris, 1993, p. 52.

alex. cistelecan
aaaabbbbeeeecccceeeeddddaaaarrrruuuullll   llllaaaaccccaaaannnn
act

AAlleexx.. CCiisstteelleeccaann, 27 ani,
doctorand la Universitatea
Babes-Bolyai [i redactor la
revista [i editura IIddeeaa.
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Alexandru Mu[ina, SScrisorile
unui ffazan,
(Epistolarul dde lla OOl\ne[ti),
Editura Cartier, [Colec]ia
„Rotonda“], [Chi[in\u], [2006]. 

ddddrrrraaaaffffttttuuuurrrr iiii   ccccrrrr iiii tttt iiiicccceeee
c\nd un fazan s-a s`turat s` aib` dreptate

„N
u [tiu de ce-]i scriu astea. Poate tocmai fiindc\ e[ti (ca [i mine)
discret «]a]\» & m\ vei «povesti» peste tot. Asta îmi va face
bine.” Este un fragment mic din prima scrisoare din cartea
lui Alexandru Mu[ina, Scrisorile uunui ffazan (Epistolarul dde lla

Ol\ne[ti) despre care am auzit nici mai mult nici mai pu]in din chiar gura
adresantului scrisorii, Virgil Podoab\. Mi-a spus într-o zi pe holul facult\]ii c\
dac\ vreau s\ v\d o analiz\ sintetic\ inteligent\ a culturii române contemporane,
s\ citesc ultima carte a lui Mu[ina, [i-o s\ v\d eu acolo… Profe]ia lui Alexandru
Mu[ina s-a împlinit. Am luat cartea, am citit-o [i am v\zut:
C\ e vorba de scrisori din perioada 1998 – 2003, trimise de c\tre acesta din
Ol\ne[ti, Sînpetru, {inca Nou\ [.a. lui “cher Virgil” [Podoab\] [i lui “cher
Cis”[telecan]. C\ au ]inut, aceste scrisori, loc de rubric\ în Vatra. C\ fiecare
scrisoare are [i cîte un titlu uneori inspirat, alteori modest, l\sînd impresia unei
distribu]ii tematice a textelor. 
Exist\ mai multe puncte centripete în Scrisorile uunui ffazan. Pe Alexandru Mu[ina
îl preocup\, de cele mai multe ori nu-l las\ s\ doarm\, tot ce înseamn\ nerv
cultural din societatea contemporan\ care se îndeletnice[te cu literatura,
publicistica, studiile culturale [i nu numai. Scrisorile uunui ffazan nu sînt întru
totul scrisorile unui fazan, cu sensul 2 din DEX, adic\ ale unui om naiv, fraier,
în lec]iune argotic\. Sînt, din contr\, observa]iile unui om mereu în priz\, atent
la schimb\rile de relief [i presiune ale literaturii (în special), ale unui inteligent
farseur care iube[te n\zbîtia cultural\ – o practic\ adesea – pe alocuri contondent\,
prin alte locuri dezinfectant\. Punctele centripete sînt alese pe sprîncean\. E
vorba de punctele critice ale dezbaterilor publice fierbin]i care de cele mai
multe ori se consum\ „în underground”, de acele momente ale dialogului
din cetate din care fiecare iese cu dreptatea sa, ignorînd non[alant corectitudinea,
adev\rul, pîn\ la urm\, principiile. Din acest unghi, scrisorile sînt mai degrab\
curajoase, uneori fazane, puneri ale degetului pe ran\, tratamente cu ustur\toare
cataplasme. 
În Un llung ppost-sscriptum, scrisoare trimis\ lui „Mon cher Virgil” de la
Ol\ne[ti pe 29 iulie 1998, pe A. Mu[ina nu-l intereseaz\ „ierarhiile contemporane”,
iar scrisul, confesiunea se transform\ în purificare preliminar\: „scriindu-]i
acum, m-am s\ltat cu 1 mm peste «c\catul hr\nitor» în care am crescut, tr\it
etc.” Argumentul vine în epistola urm\toare, S\ iignor\m ccontextul, ccare ppe
om ssupune..., adresat\ aceluia[i, tot de la Ol\ne[ti pe 16 februarie 2000, în

care, pentru a ie[i din
„marginalitatea genialoid\,
]îfnoas\” a românilor, propune
tran[ant solu]ia: „Cred c\ mai
avem o [ans\: s\ ignor\m, total,
contextul românesc, imediat”,
adic\ cel din postmodernitate.
Aceast\ problem\ îi apare „ca
tipic post-mioritic\: o existen]\
literar\ dup\ ce ai încetat s\ mai
fii viu ca scriitor.” 
Am citat din aceast\ scrisoare
nu pentru semnifica]ia spuselor,
cît pentru tonul mesajului. Acesta
se men]ine tonic, uneori negru
de umor, [i pe mai departe. În
Vîn\torul, AAgricultorul && ccomp.
A. Mu[ina g\se[te cuvintele
potrivite pentru a schi]a un „în-
ceput de tipologie” a intelectua-
lit\]ii române[ti. Vîn\torul repre-
zint\ modelul pîndarului, Agricultorul pe cel al metodicului. Cu
subdiviziunile p\stor [i culeg\tor. Tipologia o g\si]i detaliat\ în carte.
Din Gîndirea mmoale afl\m c\ de fapt „gîndirea debil\, gîndirea slab\” e
„«gîndirea moale» a fesei pe care o penetreaz\ orice «ac» are chef: economic,
ideologic, cultural, politic: «l\sa]i mu[chiul moale, nu v\ încorda]i!» e
adev\rata deviz\ a postmodernit\]ii.” 
Pentru cine prezint\ un real interes pofta de scandal, bîrfa despicat\-n patru
ca pe fir, „Cine mmi-aa mmîncat ssandvi[ul?” ssau ccum sse nna[te oo ggenera]ie lliterar\
[i Opinia ppublic\ particular\ sînt dou\ texte perfecte. În primul, scandalul
aprins de la un articol critic al lui Marius Ianu[ e analizat cu minu]iozitate
plin\ de r\bdare, î[i permite chiar „o fiziologie a provincialului literar”. Concluzia
la care ajunge A. Mu[ina este c\ în locul dezbaterii reale s-a ajuns la „un balcanic
joc, un spectacol «pentru galerie», pentru un loc mai în fa]\, pentru un Sandvi[
cît mai mare...”. Pentru c\ scandalul nu l-a ocolit nici pe el, „într-un acces de
paranoia (boal\ na]ional\), la un moment dat, am izbucnit: «M-am s\turat s\
am dreptate!»”. În al doilea text, exordiul vorbe[te de la sine: „la noi în
cultur\, înainte s\ fii Cineva, trebuie s\ fi fost protejatul (nu zic ]uc\larul) Altcuiva.” 
Produc]ia dde ppoezie dde ddragoste, lla hhectar, îi d\ scriitorului posibilitatea unei
analize f\r\ scrupule a industriei de poezie care se scria atunci (2001), conchizînd
f\r\ drept de apel: „s-a ajuns la o psihologizare maxim\ a Sentimentului” [i
nu e de mirare pentru c\ „azi sîntem în epoca Obiectului Erotic, a marelui
Vibrator“, [i nu e bine. „Arta presupune aten]ia la destinatar, la Cel\lalt. Presupune
s\ con[tientizezi c\ o poezie nu exist\ decît dac\ e citit\, recreat\ de Cel\lalt.”
Acelea[i par s\ fie clivajele dezbaterilor legate de „margine” [i „centru” cultural
(în Margine [[i CCentru. ÎÎn [[ur\ sau în Despre ccentrul-rre]ea, ddup\ bbanchet),
de str\inii pe care ni-i avem [i pentru care, la rîndu-ne, sîntem str\ini (Sînt
str\inii ppro[ti aau bba?), de leg\tura dintre o gîndire fertil\ [i un mediu
„negustoresc” (Pelicanul ssau bbabi]a?), de Mîhnirile dde ttîn\r eeditor, de O
literatur\ iincon[tient dde ttîn\r\, sau de „literaro-centrismul” culturii române
(Nu ssînt cce ppar aa ffi).
A[ mai completa spunînd c\ Alexandru Mu[ina e [i un bun portretist
(vezi Manon LLescaut) [i pamfletist. Dar mai bine s\ v\ convinge]i
singuri. Pentru o analiz\ sintetic\ a culturii române actuale citi]i
Scrisorile... lui Mu[ina [i-o s\ vede]i voi acolo...

IIggoorr MMooccaannuu are 22 de ani [i este student în anul IV la Facultatea de Litere a
Universit\]ii din Bucure[ti. Colaboreaz\ la revistele CCoonnttrraaffoorrtt [i OObbsseerrvvaattoorr
ccuullttuurraall [i este redactor-[ef la revista facult\]ii, EElliitteerreebbeellllee.igor mocanu
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ppoovvee[[ttii ccllaassiiccee ppeennttrruu ccooppiiii??
cc\\uuttaa]]ii eevveennttuuaall llaa EEddiittuurriillee FFllaammiinnggoo,, 

CCoorriinntt [[ii AALLLLFFAA

C
\r]ile clasice pentru copii

în libr\rii sînt la fel de
greu de g\sit ca mîncarea
f\r\ E-uri în supermarke-

turi. M\ refer la c\r]ile adev\rate,
cu textul clasic integral, complete
and unabridged, f\r\ finaluri
schimbate, fragmente t\iate sau
drame edulcorate. Am încercat,
am c\utat...
Am v\zut mai întîi ni[te titluri
promi]\toare, Robinson CCrusoe,
C\l\toriile llui GGulliver, Tom SSawyer,
Robin HHood, ap\rute la RAO
Junior, cu pre]ul pe copert\ 159.000 lei vechi. Dar, scurt\ a fost
bucuria, pentru c\ pe fiecare a patra copert\ scria „Fiecare
povestire a fost rescris\ pentru a se potrivi acestei grupe de
vîrst\”. Vîrsta era de opt ani. Ar merita un studiu în care s\ se
uneasc\ competen]ele literare cu cele de psihologia copilului
pentru a se cerceta în ce fel se poate adapta o poveste clasic\
„unei grupe de vîrst\”...
Printre „Nina [i blestemul [arpelui cu pene” sau Ice AAge, „poveste

dup\ mult îndr\gitul film”, am mai descoperit dou\ c\r]i
clasice la Corint Junior: Heidi, în traducerea Ruxandrei Lupuleasa

[i Alice, în traducerea Mirellei Acsente. Ambele texte par complete,
iar traducerile sun\ foarte bine.

Cel mai mare kitsch posibil în lumea pove[tilor clasice mi se pare
a fi cel ce se cheam\ Disney Clasic, o colec]ie ]ip\toare, colorat\ pîn\

la satura]ie, lucioas\ de-]i ia ochii [i cu pre]uri pe m\sur\, peste
300.000 de lei vechi. Nu doar c\ sînt variantele Disney ale pove[tilor,

adic\ acelea cu cele mai cretine happy-end-uri [i cele mai barbare
prescurt\ri, dar textele sun\ groaznic în române[te. Iat\, de pild\, un

fragment din Cenu[\reasa: „Încet, încet, Cenu[\reasa î[i d\du seama
c\ nu mai st\tea pe o piatr\ rece, ci în poala cald\ [i confortabil\ a

cuiva.” Sau, din Mica SSiren\ – pe care o cheam\ Ariel [i care se c\s\tore[te
cu prin]ul la sfîr[it (bietul Andersen...): „Fii lini[tit\, Ariel, îi spuse Scuttle plin

de importan]\, luînd pulsul tîn\rului prin]. Hm,
da, o s\-[i revin\, f\r\ discu]ie...”.

Rare sînt [i pove[tile clasice române[ti publicate în
variant\ original\. Mi-a atras aten]ia pozitiv, de pild\,

o carte f\r\ preten]ii grafice [i cu un pre] democratic,
39.000 de lei vechi, de la Editura Allfa: Povestea uunui oom

lene[, de Ion Creang\, textul original cu desene de colorat.
Singurele edi]ii adev\rate de texte clasice, în condi]ii grafice

absolut excelente, mi s-au p\rut a fi cele de la Editura Flamingo
GD. Un volum de Fra]ii Grimm, într-o traducere foarte bun\ de

Liviu Mateescu, la pre]ul de 229.000 de lei. În aceea[i traducere,
foarte simpatica culegere pentru 365 de zile, Animalele ppovestesc [i

o edi]ie cu adev\rat de lux, Pinocchio, cu ilustra]ii de Greg Hilde-
brandt. (L.M.)

S\ ne prefacem pu]in c\ nu [tim ce este literatura pentru
copii. (În realitate ne prefacem mereu c\ am [ti...)  Îmi voi
asuma pu]in, doar în deschidere, ridicolul unei perspective
„filosofice”. Romantismul este probabil cea mai influent\ mi[care

de idei din istorie [i cea mai difuzat\ în straturile multiple ale culturii,
moravurilor, politicii etc. Consecin]ele au amestecat probabil e[ecuri lamentabile
dar [i succese. Unul dintre acestea din urm\ este literatura pentru copii. Adev\rata
Weltliteratur, scris\ pentru [i citit\ de singura fiin]\ pentru care ideea imagina]iei
ca func]ie vital\ nu e o fic]iune filosofic\: copilul. Printre cli[ee romantice insuportabile
ast\zi mai exist\ [i idei neasimilate complet. De pild\ ideea potrivit c\reia un copil
nu este un adult incomplet, neterminat, posesor al unei experien]e, al unor cuno[tin]e
[i al unui vocabular limitate, ci un univers în sine, distinct. Nu o versiune par]ial\ a
universului adult, ci o compozi]ie diferit\, cu legi [i rela]ii diferite, mai ales cele dintre
imagina]ie, limbaj [i realitate. Autorii buni de literatur\ pentru copii [tiu asta foarte bine.
„Marea” literatur\ pentru copii a fost scris\ doar de c\tre scriitori capabili de o intens\ empatie,
care au reu[it o dedublare adesea spectaculoas\ (unul dintre cazurile cele mai interesante este

acela al lui Felix Salten, autorul lui Bambi dar [i al romanului
pornografic Josefine MMutzenbacher. IIstoria uunei ffete ddin VViena
povestit\ dde eea îîns\[i). Aceast\ postur\ a dedubl\rii creeaz\ cea mai
onest\ literatur\, o literatur\ scris\ pentru a fi citit\, scris\ direct
pentru publicul ei, un public caracterizat de o exigen]\ special\ [i care
foarte greu poate fi p\c\lit pentru c\ nevoia care st\ la baza consumului
s\u literar este cumva natural\, intrinsec\. Validarea este aici
spontan\, imediat\ [i se bazeaz\ pe fascina]ie imaginativ\ [i lingvistic\.
Desigur, copiii pot fi [i ei „manipula]i”. Dar mai pu]in prin literatur\, mai
degrab\ prin film, televiziune, computer, prin mediile hipnotice care
devin ele însele mesajul. 
C\r]ile pentru copii [i tineri preluate în mecanismele gigantice ale
industriei marketingului cultural [i care s-au transformat în succese colosale
au avut toate calit\]ile necesare de la început, ca simple manuscrise. (De altfel
[i filmele de anima]ie pentru copii ale unor mari studiouri precum Disney, Dream
Works sau Pixar sînt ni[te bijuterii – chiar dac\ în serie – ale compozi]iei, ni[te
pove[ti foarte bine scrise [i chiar mai bine „ilustrate”.) Globalizarea acestei pie]e
constituie o form\ de universalism, de universalizare a formelor imagina]iei [i
limbajului [i a valorilor care extinde enorm cercul cititorilor. Deocamdat\ noi ne
raport\m la aceast\ pia]\ doar ca importatori [i consumatori. Ceea ce este relativ
bine pentru cititori [i ceva mai pu]in bine pentru scriitori. E un beneficiu al cititorilor
în starea lor „natural\”, individual\, dar întreg domeniul este ignorat de institu]iile
care se ocup\ de copii în starea lor „social\” [i de educa]ia lor. (Singura
excep]ie de remarcat ar fi teatrele de p\pu[i care mai exist\ în cîteva mari
ora[e [i care folosesc, adesea inspirat, texte bune.) {coala nu cunoa[te literatura
pentru copii [i nu o folose[te. Aceast\ situa]ie conduce treptat la izolarea ei de
literatur\ în general: copiii expu[i de mici în [coal\ la texte literare pe care nu
le în]eleg, cu care nu comunic\ deloc la nivelul experien]ei de via]\ [i al limbajului
[i care nu le ofer\ nici o pl\cere î[i creeaz\ un reflex ostil de receptare. Ei asociaz\
cititul unor sarcini artificiale, impuse, irelevant în afara timpului lec]iilor. Asta
nu înseamn\ desigur c\ to]i copii vor respinge literatura. Dar se perpetueaz\
ruptura dintre [coal\ [i restul vie]ii. Cititul c\r]ilor, cu pl\cerea pe care o
provoac\, dar [i cu valorile pe care acestea le exprim\ [i le inculc\ va r\mîne
o dimensiune paralel\ [i para-educa]ional\. Dincolo de asta, una dintre
cele mai importante resurse r\mîne neexploatat\ în timp ce manualele [i
antologiile [colare etaleaz\ înc\ o s\r\cie fudul\. Marea literatur\ universal\
pentru copii, cea clasic\ dar [i cea contemporan\, transmite în formele cele
mai simple, mai naturale [i mai fascinante valori universale fundamentale

(altele decît idilismul stupid sau tradi]ionalismul arhaizant sau vidul de sens îmbr\cat în jocuri de limbaj
diminutivale care insult\ orice cititor [i pe care, în iner]ia unei triste tradi]ii – unii dintre noi î[i mai
amintesc poate unele dintre c\r]ile pe care le primeam ca premii [colare în clasele primare [i pe care
nu le putea citi nimeni – c\r]ile noastre le mai ruleaz\ adesea [i acum). Nu vreau s\ spun c\ [coala
ar trebui s\ dea o [ans\ literaturii pentru copii, care nu are nevoie de o astfel de sus]inere [i o duce
foarte bine (chiar dac\ nu înc\ [i cea scris\ în limba român\). {coala ar trebui s\-[i acorde sie[i o
[ans\ prin integrarea literaturii pentru copii dac\ vrea ca misiunea ei sau, mai precis, dac\ vrea
ca scrisul [i cititul s\ primeasc\ un sens în educa]ie. În continuare impresia dominant\ creat\
de registrul textelor literare [i de administrarea lor în clasele mici este c\ e greu s\ scrii, e greu
s\ cite[ti, e chiar chinuitor. (Poate [i traumatizant uneori dac\ te gînde[ti la subiectele unor
texte „pentru copii”, pline de triste]e, moarte, cruzime, nedreptate etc. [i asta nu din realism,
ci dintr-o conven]ie amar\.) Ceea ce e aberant, pentru c\ literatura pentru copii este o
literatur\ a pl\cerii, atît a pl\cerii cititului cît [i a pl\cerii scrisului. Autorii buni de literatur\
pentru copii au scris din pl\cere (nu neap\rat dezinteresat\) autentic\ [i genuin\. Putem
invoca nu doar cazurile clasice ale unor Frank Baum [i J. M. Barrie dar [i pe cele ale unor
star-uri contemporane (Christopher Paolini a început Eragon la 15 ani [i apoi l-a
publicat „în cas\” pe cheltuiala familiei; se zvonea c\ J. K. Rowling a scris primul
Harry PPotter într-o cafenea pentru c\ era prea frig în apartamentul pe care-l
închiriase pe atunci...) Aici ne întîlnim [i cu versiunea cea mai îmbun\t\]it\,
perfec]ionat\ a „visului american” (globalizat între timp): s\ devii putred de
bogat f\cînd (mai mult: scriind!) ce-]i place. Jocul [i pia]a r\mîn
deschise.

AAddrriiaann LL\\cc\\ttuu[[ este lector la Facultatea de Litere a Universit\]ii Transilvania din
Bra[ov, unde pred\ literatur\ comparat\ [i teoria culturii. A publicat monografia
UUrrmmuuzz (Aula, 2002) [i povestirea pentru copii ÎÎmmpp\\rr\\]]iiaa lluuii BBoorr]]uunn.. OO ppoovveessttee
ccuu aanniimmaallee [[ii îînnggeerrii (Aula, 2005).

adrian ll̀ c`tu[
literatura pentru copii 
\ntre luminile capitalismului 
[i \ntunericul [colii
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lleeaarrnniinngg bbyy ddooiinngg –– 
cc\\rr]]iillee iinntteerraaccttiivvee

F
o[nesc, morm\ie, pocnesc [i groh\ie, au butoane

colorate, fundi]e, imagini în relief, surpize sclipicioase
între patru coperte. C\r]ile interactive destinate
copiilor sînt un punct de atrac]ie [i pentru

segmentul de public care nu e neap\rat în... target. În
libr\rii, copii [i adul]i la gr\mad\  deschid ni[e în ni[e din
pagini, rotesc cartoane [i plimb\ c\r]i cu aspect de
gentu]e. Astfel de produse par s\ mizeze tocmai pe
ideea c\ interac]iunea propriu-zis\ cu textul te împrietene[te
mai repede cu cartea, (în special) la vîrste fragede. E
bine de [tiut c\ o carte nu înseamn\ numai scris. O
carte fascinant\, dar în german\, So llebt eein... PPharao
– îmbin\ minima informa]ie despre Egiptul antic cu
un design minu]ios. Din paginile ei, destul de numeroase,
se ridic\ piramide, se deschid mici ferestre cu ilustra]ii,
se împleticesc coloane. O carte cu butoane de la editura
Cri[an descrie în versuri 5 dinozauri care miaun\,
groh\ie [i ]ip\. Cartea O mmul]ime dde iinsecte, de la
Egmont, prezint\, tot în versuri, 4 insecte cu ochii
mari, de plastic, prin care se rotesc bile. O alta, de la
RAO, de 19.00 ron, te ajut\ s\ înve]i opera]iile aritmetice
învîrtind s\ge]i [i cartoline. Cea mai spectaculoas\ la
acest capitol e, probabil, Animale ddin cciucuri, de la
Teora, 28 ron, pe care scrie mare „pericol de sufocare”. 

I don’t wanna be nice, I wanna be cool

Din tot spectacolul de sunet & culoare din dreptul
raftului pentru copii, nou\ ne-a atras aten]ia Gentu]a
cu ppove[ti: pove[tile lui Walt Disney, cu ilustra]iile
cunoscute, dar esen]ializate la maximum, cu titluri demne
de Cosmopolitan: „Fii încrez\toare!” (Cenu[\reasa),
„Frumuse]ea vine din interior” (Frumoasa [[i BBestia), „Gustul
libert\]ii” (Mica SSiren\). Dup\ ce extrag înv\]\mintele
pre]ioase f\r\ s\ mai piard\ timpul citind, feti]ele sînt
preg\tite s\ intre în lumea Barbie. Dac\ te joci cu Roata
modei, o cartolin\ de pe margine î]i permite s\-i schimbi
lui Barbie culoarea hainelor [i a gen]ii. Capitolele c\r]ii reproduc
momentele esen]iale din via]a unei femei: sala de fitness, mersul
la plaj\, cump\r\turile, petrecerea în pijamale cu fetele. De aici,
copiii „de la 3 ani în sus” pot înv\]a c\ „lui Barbie [i Becky le place
s\ m\nînce fructe proaspete [i legume de ferm\, dar nu ies niciodat\
s\ le cumpere f\r\ s\ poate haine potrivite cu aceast\ ocazie. Culorile
pe care le poart\ Barbie sînt asortate cu fructele [i legumele” [i c\,
atunci cînd merg la mall, fetele „î[i aleg haine [i accesorii de marc\”.
(A.C., RR.A.) 

Fiecarea genera]ie de copii î[i  are propriile c\r]i de pove[ti.
Literatura pentru copii avea îns\ calitatea, în anii ’80 din
România, de a nu se diferen]ia cu nimic, cel pu]in ca
func]ie direct\, de orice alt tip de literatur\ de specialitate.

Copii erau aceia[i, atunci ca [i pe vremea Micului PPrin] sau din „timpul”
piticilor Alb\-cca-ZZapada, sau ai condurilor Cenu[\resei sau ai nasului

lui Pinocchio. C\ uneori accentul mai c\dea pe ochii înl\crima]i ai vitrinei
pe care se lipea nasul rece, înghe]at, ai Feti]ei ccu cchibrituri sau c\ cei

Cei TTrei GGr\sani î[i cam f\ceau veacul între ni[te coperte lucioase [i viu
colorate, cu „poze”, acestea erau, fire[te, lucruri care nu contau în

urechile [i ochii  unui copil de 6 ani al anului 1984.
Diferen]a o f\ceau, îns\, al]ii. C\ Alice îîn }}ara MMinunilor sau Vr\jitorul ddin

Oz ((dar [i trista poveste a dublului unicorn Trage-ÎÎmpinge), c\r]ile
“frunta[e” în ochii m\ri]i de drag, ale copil\riei mele, puteau s\ mai încînte [i

pe al]ii, acesta nu era, neap\rat, dorin]a altora. În fine, eu, [i mul]i al]ii am urm\rit
cu ne]\rmurit interes, adapt\rile cartoon japoneze dup\ cele dou\ minun\]ii, dupa 1989, la TVR. Sau  pe Alice

fran]uzoaica blond\ din Sandy BBelle.
Un caz aparte, totu[i, l-a constituit povestea Puiului de Ion Al. Br\tescu-Voine[ti. Spun poveste [i nu schi]\,

nuvel\ [i alte c\su]e mai mult sau mai pu]in teoretice, pentru c\, în ciuda statutului de text-de-manual-
pentru-clasele-mici pe care textul scriitorului român îl avea în epoc\, ceea ce conta era efectul produs celor c\rora

poate nu li se adresa în mod direct, dar care îl auzeau nu numai la [coal\. {tiu, din relat\rile pe diferite registre
vocale, ale companionilor mei de la bloc, din anul 1984, c\ [i la ei acas\ era cam la fel.

Povestea este simpl\, [i, ca în filmele cu cocori coreeni sau maotzeduniene, cineva pleac\ – mama prepeli]\ în
cazul de fa]\ – l\sînd în urm\ cu toat\ sfî[ierea, puiul r\nit care va muri înghe]at pe miri[te, cu privirea [i mai fro-

zen pe dep\rtarea albastr\ a lui nu-m\-p\r\si-nu-m\-p\r\si. Nu vreau deloc s\ simplific un efect de lectur\ foarte
puternic, pe care ar fi invidios orice Gibson contemporan sau orice plezirist sau orice expert masochist. Dac\ pentru

un public infantil anii ̀ 84, efectul înl\crimat nu se putea controla, pentru c\ era precis ca o lam\ – nu aceea[i certitudine
poate func]iona atunci cînd ne putem referi la statutul de pia]\ literar\ pentru copii al textului, în epoc\. De ce se
poate aduce acesta în discu]ie? Simplu, cred. Pentru c\ era c\utat, gîndit ca atare, urm\rit prin efecte. Un cercet\tor
profesionist ar categorisi aceast text ca o poveste romantic\, ca [i Feti]a ccu cchibrituri sau ca oricare alt\ poveste din
timpurile vechi ale Mordorului [i pîn\ ast\zi. Un privitor melancolic, dar atent, ar putea îns\ vedea [i ochii larg deschi[i
ai copilului ascultînd povestea de nenum\rate ori, sau [i mai mult – povestind-o, f\r\ alte motiva]ii decît impresionarea
în fa]a pl\cerii pe care ]i-o d\ fic]iunea absolut\ care este povestea bine între]inut\ – ori, [i aici intervine mai mult
aten]ia decît melancolia, acela[i privitor ar putea sesiza interferen]ele cu lucruri strict nefic]ionale, cum a fost ideologia
comunist\. Triste]ea, neajutorarea, grupul care e condus de cineva în]elept, dar ferm chiar [i cu odrasla, implacabilul
bine m\surat cu [ublerul, erau efectele extrase prin transformarea în text de manual  de c\tre al]ii mai cu basc\, dar
deloc b\[c\lio[i. R\ceala seac\. Recele putind fi nordic [i marc\ a povestirii, dar nu r\ceala. {i înc\ ceva. Genul acesta
de povestire, de ascultare mai ales a ei, avea, ca orice poveste spus\ de fratele mai mic fratelui mai mare, ceva de portocal\
in Ajun de Cr\ciun. O stare de more & more, de muzica r\mas\ pe repeat. Cum [i în ce fel au mai r\mas în copii anului
1984 din aceste efecte bine controlate, este, fire[te, un story personal [i, din p\cate, un plot de început debusolat [i
abulic de ani ‘90. E, în ochii adultului de acum, o combina]ie de lini[te [i melancolie cu ceva ascu]it.
Puiul de Ion Al. Br\tescu-Voine[ti are ca text fic]ional, cel pu]in prin strategia urm\rita de de]in\torii de putere de atunci,
o r\ceal\ de m\duv\- frozen. E chipul hidos al ideologiei ascuns discret sub masca arlechinului din marele Circ de Stat.
Este indubitabil o poveste, pentru c\ eu [i Ionu], [i Laura, {tefan, Radu, Ana, Mihaela, de la bloc, blocul nostru,
spunem asta la orice or\ din zi [i din noapte. 
Ceea ce mi se pare reconfortant, totu[i, este faptul c\ azi, pe standurile cu literatur\ pentru copii, c\r]ile au coperte
lucioase. Dar [i unicornul „Trage-Împinge” avea. Pentru copii, diferen]a nu e foarte mare. E orbitoare. Vocile care
spun pove[ti ar trebui s\ fie, îns\, mereu la fel.

bogdan t`nase
povestea frOzen
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RRaaggiinngg RReeppttiilleess, Groovy Tube Book, 55 ron
SSoo lleebbtt eeiinn .... PPhhaarraaoo, Inky Press, 49 ron
HHooww ttoo DDrraaww MMaannggaa, 20 ron
AAppaass\\ [[ii aassccuulltt\\ ddiinnoozzaauurriiii, Editura Cri[an, 32.90 ron
KKaattiiee iinn tthhee CCaarr, Editura Litera Interna]ional, f.p.
LLeeaarrnniinngg WWoorrddss:: AAtt tthhee CCiirrccuuss.. WWhhoo wwiillll jjuummpp tthhrroouugghh tthhee
rriinngg ooff ffiirree?? PPuullll tthhee ttaabb!!, 39,90 ron
AAnniimmaallee ddiinn cciiuuccuurrii, Editura Teora, 28 ron
OO mmuull]]iimmee ddee iinnsseeccttee, Editura Egmont, 16 ron
ÎÎnnmmuull]]iirreeaa, Editura Rao, 19 ron
DDiissnneeyy.. GGeennttuu]]aa ccuu ppoovvee[[ttii, Editura Egmont, 49,90 ron
UUrrssuullee]]uull WWiinnnniiee [[ii CCooppaaccuull ccuu MMiieerree, „Ascult\ [i cite[te”, Editura Egmont,
voce: Florian Pitti[, f.p.
BBaarrbbiiee.. RRooaattaa mmooddeeii, Editura Egmont, 25 ron

Ron]\iam s\r\]ele pe un sc\unel maro cu sp\tar [i ascultam discul meu preferat,
Alice îîn }}ara MMinunilor. Din cînd în cînd, discul torcea ca frumoasa Pisic\ tol\nit\
pe o creang\ de copac, cu gheare lungi [i lucioase. Mama mai intra din cînd în cînd
în camer\ [i-mi punea mereu aceea[i întrebare: Tot Alice...? Ei bine, tot. 

Am asultat discul de zeci de ori [i îl [tiam atît de bine încît nu mai aveam r\bdare s\
las s\ curg\ toat\ povestea [i a[ezam direct acul acolo unde vroiam s\ ajung\ Alice.

Alice, feti]a care plonjeaz\ în acvariul imagina]iei cu mai multe straturi de solzi. 
Exist\ pove[ti care ]i se în[urubeaz\ în minte. Ceea ce s-ar putea numi fairy-tale

addiction, o dependen]\ mai puternic\ decît orice, e activ\ indiferent de vîrst\.
Am citit în liceu cîteva interpret\ri politice ale c\r]ii [i am v\zut de curînd

ecranizarea cineastului suprarealist Jan Svankmajer. Dar scîr]îitul acului pe
placa uzat\ nu poate fi b\tut de nimic. Cînd am deschis prima oar\ cartea

cu Alice..., am auzit involuntar glasurile de pe disc. Brusc, vocile s-au topit
în imagine. {i privind-o pe pisic\, îi ascultam miorl\itul toropit de c\ldur\. A[a c\ am fost cum nu

se poate mai fericit\ cînd am v\zut c\ pe coperta edi]iei ap\rute anul trecut la Corint Junior, un
cap de pisic\ zîmb\rea]\ e desenat chiar în titlu. Pisica mea sonor\ e acum pe copera roz. {i

Iepurele Alb cu ceas de buzunar [i evantai e [i el acolo. Mînu[ile i-au zburat din l\bu]e. {i Alice?
Alice alunec\. ’’În jos, mai jos, tot mai jos’’. C\derea nu se termin\ niciodat\. Alice î[i lipe[te

buzele de sticlu]a magic\. {i sticlu]a îi soarbe tot corpul. Corp mic[orat ca un bure]el. ’’BEA-
M|!’’ Bea [i se face mic\. Atît de mic\ încît nu mai ajunge la chei]a de aur. Apoi gust\ din

pr\jitua cu litere din stafide. ’’M|NÎNC|-M|!’’ [i dintr-o dat\ se m\re[te ca o bucat\ de
coc\ crescut\ care ]î[ne[te prin acoperi[. ’’Oh, bietele mele picioru[e, oare cine o s\ v\

mai pun\ acum [osetele [i pantofiorii, dragelor?’’
Alice plînge. Înoat\ în marea de lacrimi al\turi de {oarecele care ur\[te cîinii [i

pisicile, [i se întîlne[te cu papagalul Lori, cu pas\rea Dodo [i cu multe alte ciud\]enii
faunistice.

Alice particip\ la absurda judecat\ a c\r]ilor de joc. Sufl\ în Regin\, sufl\ în Rege.
A[a era în discul meu. În carte d\ din mîini [i o lume cartonat\ dispare.  

Alice se scufund\. Minunile ies din cînd în cînd la suprafa]\. Visul se face sul.

mihaela michailov
feti]a-rulou

15
noua literatur`........................................................................................decembrie 2006...........................................................................................num`rul 2



num`rul 2.......................................................................................decembrie 2006...............................................................................................noua literatur`

d
os

a
r:

 l
it

er
a
tu

ra
 p

en
tr

u
 c

op
ii

16

a quite literary 
unnecessary parody

pe \n]elesul copiilor...

Dac\ pîn\ mai ieri eram obi[nui]i s\ vedem pe rafturile libr\riilor doar c\r]i
cu titlul Sexul ppe îîn]elesul ccopiilor, Humanitas Educational s-a decis de curînd
s\ diversifice paleta cu:

Dumnezeu ppe îîn]elesul ccopiilor, Jacques Duquesne
Moartea ppe îîn]elesul ccopiilor, Emmanuelle Huisman-Perrin
Preistoria ppe îîn]elesul ccopiilor, Jean Clottes
Rasismul ppe îîn]elesul ccopiilor, Tahar Ben Jelloun
Filosofia ppe îîn]elesul ccopiilor, Roger Pol Droit
toate între 5,5 [i 6 lei

Situa]ie care m-a descump\nit pu]in, pentru c\ mi-am dat seama c\ ai no[tri
copii vor fi mai de[tep]i decît noi, vor [ti ce este moartea, Dumnezeu, filozofia,
rasismul, [i ne vor explica poate [i nou\, p\rin]ilor lor. (I.M.)

r`zvan mmihai
n`stase

c`r]i mari pentru copii mici?
Teodosie ccel ffoarte mmic

Mare mi-a fost mirarea, pl\cerea, bucuria s\
v\d în libr\rii o copert\ ro[ie, elegant\,
înf\]i[înd o hart\ care aminte[te de Lord oof
the rrings, [i care poart\ semn\tura unui autor

român,  R\zvan R\dulescu. Mi-am zis c\ uite dom’le, în
sfâr[it un valah, d-al nostru, se gînde[te [i la copii. Ce dac\
preia o re]et\ care în occident f\cea valuri acum 50 de
ani? Niciodat\ nu e prea tîrziu, împrumuturile lui Lovinescu
care o s\ creeze în timp un fond, pentru toate exist\ un
început [cl. 
Tot entuziasmul de la început mi s-a înecat încet dar sigur,
pagin\ cu pagin\. Nu [tiu ce s\ zic c\ m-a d\rîmat mai
tare. Sau cred c\ [tiu. Nu onomastica baroc\ sfor\itoare.
Nu alternarea permanent\ a ac]iunii cu misive „de r\zboi”.
Nu aluziile intertextuale (gr\dina potecilor ce se bifurc\?!
I pak dau de [tire?!). Ce-i în mintea copiilor cînd citesc a[a ceva nu mi-e greu
s\-mi închipui. Ce nu pricep e ce a fost în mintea lui R\zvan R\dulescu de a
scris o carte care se mi[c\ în viteza întîi, care se tîr\[te pe burt\, pe brînci, în care
nu se întîmpl\ nimic. În care personajele tr\nc\nesc mult [i inutil. Ca în Harap-
Alb a[ zice. Dar m\car acolo aten]ia r\mînea treaz\ din cauza vorbelor pitore[ti.
Aici se vorbe[te mult [i f\r\ rost. Personajele nu r\mîn în memorie prin nimic,
nu trezesc sentimente. Nici simpatie, nici ur\. O literatur\ pentru copii cred c\
tocmai asta trebuie s\ aib\, fie personaje excentrice, fie personaje fa]\ de care
antipatia sau dragostea în care copiii pun atîta patim\ s\ se desf\[oare în
voie.
Teodosie ccel mmic e o carte pentru copii ratat\, din care aproape orice pagin\
poate fi citat\ drept exemplu de a[a nu. 

O ffeerie

Cu totul altfel stau lucrurile cu romanul lui Radu Pavel
Gheo, Fairia –– OO llume îîndep\rtat\. Nici nu are un aspect
estetic extraordinar, nici nu izvor\[te din tastatura unui
scriitor care s\ exceleze pe centimetru p\trat. A[ zice chiar
c\ Radu Pavel Gheo gîfîie de multe ori, nu are o u[urin]\
deosebit\ în manevrarea vorbelor, scriitura lui e împiedicat\
[i mig\lit\. {i totu[i Fairia... e o carte minunat\. 
Nu vreau s\ stric pl\cerea lecturii povestind-o. E de ajuns
îns\ s\ spun c\ îmbin\ într-un mod fericit conven]ia SF
cu basmul, [i c\ e scris\ cu pasiunea unuia care a
devorat toate c\r]ile copil\riei, de la Legendele OOlimpului
în versiunea popular(izant)\ al lui Mitru, pîn\ la Micul
prin], [i de la o alt\ feerie a lui Michael Ende – Neverending
story, la romanele, s\ le spunem, marin\re[ti. {i fiindc\
tot am adus vorba de Michael Ende, nu m\ pot ab]ine s\ nu recomand drept
fundal de lectur\ coloana sonor\ a filmului. Sau m\car Limahl. 
Cartea lui Radu Pavel Gheo e o dovad\ în plus c\ atunci cînd sînt scrise bine,
pove[tile cu adev\rat nu au sfîr[it.

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 înt`mpinare la RRoommâânniiaa LLiitteerraarr\\ [i este
redactor la EElliitteerreebbeellllee. 

L
a drept vorbind, m\ a[teptam
s\ g\sesc în libr\rii, la raftul de
SF pentru copii, c\r]i cu pove[ti
despre lumi spa]iale interconec-

tate, vampiri cupla]i la cine [tie ce
surs\ secret\ de energie electric\ de o alt\
natur\. 
Dau, în schimb, la acela[i raft de c\r]i pentru
copii, peste cîteva colec]ii curioase ce par
s\ fi deplasat formula SF-ului de dou\ ori în
alt\ direc]ie. O dat\, e vorba de c\r]i care prezint\
o poveste în forma unui mit exorbitant despre,
la fel, alte lumi, alte dimensiuni, bazate pe alte
reguli, de multe ori de natur\ magic\ sau esoteric\,
dar plasate undeva într-un trecut sau prezent arhaic,

de basm, miraculos;
pe de alt\ parte, dau
peste acelea[i pove[ti, dar
parodiate, [arjate exploziv.
Prima carte care mi-a s\rit în
ochi a fost una cu pira]i post-
moderni; pe copert\ trona un Karl
Marx cu fa]\ de bunic dr\g\la[, sub
el ni[te dansatoare de Moulin RRouge
simulînd un vag cancan, iar sub dansatoare,
capul de mort fîlfîind sfid\tor pe un steag negru.
În zare, o mare limpede, ni[te mun]i [i un vulcan care
st\ s\ explodeze. Cartea se numea The PPirates! IIn aan
adventure wwith ccommunists. Cu completarea: „Hilarious.
Destined to become a classic of Pirate comic fiction. Eric Idle
(\sta era autorul probabil – n.m.) on the Pirates! In an adventure

with Scientists”. Lîng\ ele se l\f\ia fastuos o întreag\ colec]ie de la Orionbooks. Cam în
maniera în care a fost scris\ [i Enciclopedia ZZmeilor, The CChronicles oof BBlarnia a lui Michel Gerber
anun]a c\ este „a quite literary («literally» surely? Ed.) unnecessary parody.” A cui parodie
poate fi, nu doar cei care au fost aten]i la ce s-a dat pe marile ecrane pot ghici. Colec]ia s-a
lansat în 2006 la editura Gollancz. De pe acelea[i pozi]ii vin [i Bored oof tthe RRings împreun\ cu
The SSellamillion ale lui A.R.R.R. Roberts, c\r]i ce rescriu, e u[or de ghicit cu ce scop, un mit de
consum destul de randamentos prizat în anii trecu]i [i ca film [i ca literatur\, cel al trilogiei lui
J.R.R. Tolkien, The LLord oof tthe RRings. Nici Harry PPotter n-a sc\pat neparodiat, s-o spunem direct,
în The SSoddit oor, LLet’s ccash iin aagain al aceluia[i harnic A.R.R.R. Roberts. În alt\ parte, lîng\
magnanimele volume din Harry PPotter ale englezoiacei J.K. Rowling, edi]ia de la Egmont România,
lînceze[te machiavelic [i o curioas\ Parry HHotter [[i ffa]a aafurisit\ aa mmagiei semnat\ de K.C. Ellis,
ap\rut\ la Editura Orizonturi în 2004. 
Cum spuneam, literatura SF, dup\ ce a înviorat imagina]ia copiilor cu lumi extra sau intraterestre,
a dat-o pe literatur\ cu lumi miraculoase, în care totul este posibil cu condi]ia ca eroul s\ ias\
din orice încurc\tur\ hollywoodamente imaculat [i cu o fericire peren asigurat\. (I.M.)

The PPirates! IIn aan aadventure wwith ccommunists, Eric Idle, Gideon Defoe, Weidenfeld&Nicolson, London,
2006, 39,9 lei
The CChronicles oof BBlarnia, Michel Gerber,  Editura Gollancz, 2006, 35 lei
Bored oof tthe RRings, A.R.R.R. Roberts, Editura Gollancz, 2006
The SSellamillion,  A.R.R.R. Roberts, Editura Gollancz, 2006
The SSoddit oor, LLet’s ccash iin aagain, A.R.R.R. Roberts, Editura Gollancz, 2006
Harry PPotter, J.K. Rowling, Egmont România, traducere de Ioana Iepureanu, 55,5 lei
Parry HHotter [[i ffa]a aafurisit\ aa mmagiei, K.C. Ellis, Editura Orizonturi, 2004

R\zvan R\dulescu,
TTeeooddoossiiee cceell mmiicc, Ed.

Polirom, 2006.

Radu Pavel Gheo,
FFaaiirriiaa –– OO lluummee

îînnddeepp\\rrttaatt\\, Ed.
Polirom, 2004.
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Ion BBogdan LLefter
ce-i mai cite[te Tati Dandei?

I-am citit pu]ine c\r]i
Dandei pe cînd înc\ nu
deprinsese buchiile [i tot
pu]ine le-am descifrat
împreun\, mai de curînd.
Simona are un bilan] mai
bogat în materie, ca [i
bunica Bob, îns\ cîte ceva
ar r\mîne [i pentru Tati
de povestit.
Întîi [i-ntîi, el ar avea de
spus c\ ast\zi c\r]ile pentru
copii nu mai sînt ce-au
fost. Nici m\car cele cu
pove[ti care-au rezistat,
de felul basmelor clasice,

de pild\: versiunile distribuite în libr\riile actuale fac parte din marile campanii promo]ionale
ale industriei de entertainment pentru categoriile respective de vîrst\, reluînd personajele
pe care copiii de pretutindeni le [tiu deja de pe canalele TV cu desene animate [i pe care
le reg\sesc – de altfel – [i imprimate pe cutiile cu dulciuri, pe h\inu]e ori pe ghiozdanele,
caietele [i penarele cu care merg la [coal\. Desenele sînt frumoase, culorile vii, campaniile
atr\g\toare, “publicul” e încîntat, dar – de fapt – cade prad\ standardiz\rii pe care mizeaz\
stratégii acestei prospere pie]e “globalizate”, produc\toare de profituri colosale. Poate
fi cazul – de pild\ – al Albei cca ZZ\pada. Copiii o [tiu bine de la televizor, a[a cum a
desenat-o Walt Disney. Pe rafturile libr\riilor o reg\sesc în c\r]i de formate diferite,
mai mari sau mai mici, în toate variantele imaginabile: ca poveste f\r\ text pentru
pre[colari (eventual de colorat!), ca succesiune de imagini cu explica]ii minime, cu litere
mari, pentru copiii care încep s\ citeasc\ [i apoi cu tot mai lungi pasaje din Fra]ii Grimm,
pîn\ la volumele cu textul complet (marjele de vîrst\ fiind trecute pe coper]i, la loc vizibil).
Mereu cu acelea[i siluete disneyiene, prelucrate [i adaptate computerizat. Prin
urmare, copiii parcurg c\r]ile cu versiuni mai mult ori mai pu]in prescurtate nu pentru
a se întîlni cu o poveste nou\, ci pentru a recunoa[te una deja cunoscut\! Ceea ce produce
situa]ii de lectur\ noi, nemaiv\zute-nemaiauzite!
Iat-o pe Danda pe la cinci spre [ase ani[ori, cam cu un an înainte de a merge la [coal\,
înc\ necititoare ([tia literele, dar abia începea s\ le în[iruie pe hîrtie, scriindu-[i cu
majuscule numele, apoi “MAMA” [i “TATA”). Seara tîrziu, fiindc\ devreme n-a mai vrut
demult s\ mearg\ la culcare, v\zîndu-[i p\rin]ii cam nocturni, copila accept\ s\ se
urce în pat. Nu concepe s\ sting\ veioza f\r\ s\ z\boveasc\ mai întîi cu o carte în mîini,
a[a cum [tie ea c\ fac cei mari înainte s\ adoarm\. Î[i alege – vas\zic\ – o poveste, uneori
Alb\ cca ZZ\pada, alteori altele, [i începe s\ “citeasc\”: d\ pagin\ dup\ pagin\ (cartonate,
groase, nu sînt multe!), recunoscînd scenele [i reconstituind scenariul, cîteodat\ în
[oapt\, pentru ea îns\[i. Ce fel de lectur\ e asta – teoreticienii literaturii [i ai recept\rii
s\ spun\!
În noile date ale problemei, t\ticul Dandei, care, acum mul]i-mul]i ani, cititor precoce,
se delecta cu Insula mmisterioas\ a lui Jules Verne cam pe cînd intra în clasa I, n-a
insistat ca feti]a s\ înve]e [i ea înainte de vreme. Vremurile sînt altele. Oricum, Danda
[tia la cinci-[ase ani lucruri pe care Tati, Mami [i noi to]i, care nu mai sîntem azi copii,
nu le-am [tiut: bun\oar\, s\ joace jocuri pe computer sau s\ se descurce pe site-urile
cu p\pu[i Barbie ori pe cele ale canalelor TV Jetix [i Cartoon Network. Sigur c\ Tati a mai
citit cu voce tare pentru micu]a Danda, mai ales în engleze[te sau în fran]uze[te, istorioare
cu elefantul în pic\]ele Elmer sau cu Goldilocks, blonda cîrlion]at\ cu care ea, blonda
Danda, se identifica (avea [i vreo dou\ p\pu[i Goldilocks, mari, frumoase, cochete, despre
care spunea, ar\tîndu-le cu degetul: “sînt eu!”…). Dar pove[ti întregi dep\nate ca “la
gura sobei”, pentru copii care s\ asculte fermeca]i, nu se prea mai pomenesc la începutul
mileniului III.
Acum Danda are aproape opt ani, e în clasa a II-a [i a început s\ capete la [coal\ sarcini
precise: de citit în vacan]\ Cuore a lui Edmondo de Amicis! Putem fi lini[ti]i: pe m\sur\
ce copiii avanseaz\ în vîrst\, se-ntorc – totu[i, totu[i! – la locul lor [i lecturile de alt\dat\…

ce cciteau sscriitorii 
\n ccopil`rie [[i cce lle ccitesc 
azi ccopiilor llor

C`lin TTorsan 
ceva de-al ei [i ceva de-al meu
|leia mici îi citesc - atunci cînd se nimere[te s\ o culc – ceva 
de-al ei [i ceva de-al meu. {tie asta. Mi-o [i zice atunci cînd se cuib\re[te
în p\turi: Tita, o pagin\ de-a mea [i una de-a ta, bine? 
A ei înseamna mai nou o revist\, Scooby DDoo, despre o ga[c\ de
tineri [i un cîine. Care exploreaz\ fenomene aparent paranormale.
Apare în fiecare mar]i. Cu surprize! Una dintre ele este dedicat\
vampirilor [i Transilvaniei. Altceva, tot în ultimul timp, sînt amintirile
lui Creang\, ilustrate bizar, pentru c\ Nic\ apare extrem de efeminat.
Zici c\-i poponar. Chiar Petra mi-a spus recent c\ parc\-i o feti]\. 
Ce i-am citit dintre ale mele în ultimul timp: Thomas Mann, Germania
[i ggermanii. Un volum care cuprinde cinci eseuri. M-a întrebat de mai
multe ori cum îl cheam\ pe Nietzsche. În]elegea ceva de genul
Nici. {i cred c\ o distra. Sem\na cu Arici Pogoniciul copil\riei mele.
Din care nu ]in minte s\ mi se fi citit prea mult, dar [tiu sigur c\ citeam eu – am înv\]at
foarte repede s\ o fac, pe la 4, 5 ani – dintr-o culegere de versuri: Alecsandri, Macedonski,
ceva poetese... 
Îi citeam mamei atunci cînd c\lca.

Ioana NNicolaie
de partea bucuriei [i-a senin`t`]ii

Îi citesc de vreo doi ani c\r]i b\ie]elului meu – dac\ nu le soco-
tim [i pe cele cu asta-i g\ina, asta ra]a, \sta cu]u-cu]u - [i-avem
preferin]e clare. Cel mai mult îl iubim pe Apolodor – pentru c\-n
lumea lui cuvintele sunt altfel a[ezate – [i ne bucur\m c\ exist\
Nastratin Hogea, Stan P\]itul [i Stan Bolovan, Pungu]a cu doi bani,
Prîslea cel Voinic, Povestea Porcului [i Ursul p\c\lit de vulpe. Nu
în]elegem cum e în burta lupului [i e musai ca, la sfîr[it, s\ ias\
afar\ tot ce fusese înghi]it... Nu ne plac r\utatea, cruzimea, violen]a,
nu pricepem c\ inima poate fi scoas\ din tine, c\ unii c\pc\uni
m\nînc\ copii, c\ al]ii vor doar carne de om, c\ al]ii, personaje
negative, sînt f\cu]i f\rîme f\rîmi]e, c\ s`nt vr\jitoare, mon[tri,
fantome. Dintr-o carte Larousse, altfel foarte frumoas\, a trebuit

s\ rupem povestea cu Barb\ Albastr\ [i s\ ocolim multe, multe pasaje. Sîntem înc\ de
partea bucuriei [i-a senin\t\]ii. De[i oamenii mari spun c\-n mod ciudat nu-i la fel [i lumea
înconjur\toare. 
B\ie]elul meu nu are patru ani [i-ntr-o diminea]\ mi-a cerut filmul cu frunzele care trosnesc.
S-a lini[tit abia cînd i-am promis c\ o s\ începem s\-l c\ut\m. C\ o s\ întreb\m prie-
tenii, c\ poate-l g\sim. C\ vreun cunoscut tot l-o fi aflat!

Adrian BBuz
vocabularul Marei m` n`uce[te nu de pu]ine ori
Piticii de azi, de[i n-ai spune, nu sînt aceia[i cu piticii care am fost
noi, p\rin]ii lor. N-are rost s\ c\ut\m explica]ii prea [tiin]ifice, nu
cred c\ e vorba despre evolu]ie, pur [i simplu imaginarul lor se
hr\ne[te din altceva. Într-o pr\v\lie Diverta nu g\se[ti un manechin
în m\rime natural\ cu Greuceanu, ci o Lara Croft plin\ de pistoale
[i nuri. M\ rog, lumea merge înainte cumva. Basmele clasice pe care
le g\se[ti în aceea[i libr\rie sînt ajustate bizar [i au un aer soap,
iar dac\ vrea s\ ajung\ la o concluzie în ceea ce o prive[te pe Alb\
ca Zapada – s\ ias\ din versiunea political corectness –, p\rintele
trebuie s\ fac\ apel la propria lui imagina]ie sau la memorie sau
la car]ile pr\fuite de pe dulap. Pe de alt\ parte, pot spune cu t\rie
c\ vocabularul Marei, fiic\-mea de aproape [ase ani, m\ n\uce[te
nu de pu]ine ori. {i aici recunosc meritul canalului Cartoon Network
(Johnny Bravo, Juniper Lee, Kimiko), meritul lui Shrek sau al lui Garfield. A[adar, „c\r]ile”
copiilor anilor 2000 înseamn\ foarte multe lucruri, unele bune, altele mai pu]in bune. 
{i, totu[i, p\rintele snob [i grijuliu simte nevoia s\ intervin\ [i s\-l bat\ la cap cultural
pe copilul supus influen]elor nefaste. {i uneori chiar are succes.  Am p\]it-o cu o carte
foarte simpatic\, cu care am reu[it s\-mi cuceresc copilul. E vorba de Trei ddi-iiezi, un volum
de versuri de copii semnat de Grete Tartler, cu ilustra]ii de Violeta Dabija, editat de Prut
Interna]ional. Jocurile ingenioase de cuvinte din Soldatul EEric cel cam nebun („Cum e
în tun, Eric?/ E cam întuneric.”) [i imaginile suprarealiste din Concert  îîn oou i-au f\cut de
multe ori deliciul orei de culcare. 
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ruxandra ana 

M
ult\ vreme, în timpul tinere]ii mele din ce în ce mai îndep\rtate

(lol [i nu prea), am citit cronici de carte care apreciau la
modul absolut profunzimea, rafinamentul, complexitatea
volumelor despre care vorbeau. Pe cît era de abscons subiectul,

pe atît era valorizat\ profunzimea. Pe cît de indigest [i greoi era stilul, pe atît cî[tiga în
rafinament. {i pe cît de nestructurat\ era nara]iunea, pe atît volumul în cauz\ puncta la

capitolul complexitate. O carte apreciat\ pozitiv de recenzent se cerea adeseori citit\ avînd
al\turi cîteva dic]ionare, o provizie s\n\toas\ de aspirine [i, dac\ era var\, inevitabilul lighean
cu ap\ rece. Lectura devenea, astfel, aproape obligatoriu, un act de înalt\ cultur\, de educa]ie,
de împ\rt\[ire a înaltelor valori spirituale ale omenirii, transpuse într-o form\ modern\, în
care se reg\seau dramele interioare specifice individului contemporan, dar capabile s\
dea seam\ bla-bla-bla, bla-bla, bla-bla. Nu e de mirare c\ respectivele cronici (desigur, nu
doar ele) au îndep\rtat de literatur\ poten]ialii cititori [i au contribuit la asimilarea lecturii
cu studiul.
Din fericire, lucrurile încep s\ se schimbe. Cronicarii sînt, în ultima vreme, ceva mai în]eleg\tori
cu aceia care [i-au ales alt\ meserie decît studierea literaturii. Au început s\ priceap\ faptul
c\ o recenzie este un fel de scrisoare prin care îi recomanzi unui prieten nev\zut s\ citeasc\
ori nu o carte sau alta. {i, pentru ca prietenul s\ nu aib\ falsa impresie c\ lectura unui
roman e la fel de obositoare ca aproprierea cuno[tin]elor unui tratat de endocrinologie
sau ale unei introduceri în termodinamica proceselor ireversibile, au grij\ s\ men]ioneze
în mod explicit lucrul acesta. A[a a ap\rut o propozi]ie pe care o întîlnesc tot mai des
în cronicile de carte: „Se cite[te u[or”. U[urin]a lecturii pare s\ devin\ din ce în ce mai
des un criteriu de calitate.
Las la o parte faptul c\ dificultatea de a citi depinde de o mul]ime de factori externi
(spre exemplu, te chinuie[ti mai mult cu Claudia Golea cînd te dor din]ii, decît cu
Joyce cînd e[ti în form\ perfect\), dar ce are a face asta cu valoarea literar\? De ce
a[ citi în metrou trei romane stupide [i n-a[ citi acas\ doar unul [i bun? Prin ce e
mai valoroas\ o carte dac\ o termini în ziua în care ai început-o, decît alta pe care

o cite[ti într-o s\pt\mîn\? Dac\ ar fi s\ fac, dup\ unele cronici (excesiv de
adjectivale, în opinia mea), portretul robot al c\r]ii socotite ca fiind dezirabil\

pentru cititorul „de ast\zi”, care e neap\rat „gr\bit” [i „stresat de grijile cotidiene”,
acesta ar ar\ta în felul urm\tor: un roman cu o „intrig\ simpl\”, ale c\rui
personaje sînt „oameni simpli”, scris\ într-un „stil simplu” [i care „se cite[te
u[or”.
Paradoxal, din dorin]a de a face o reveren]\ cititorului str\in de profesia
literaturii, cronicarul ajunge s\ îl jigneasc\, s\ îl considere un moron, un
tîmpit vag alfabetizat, incapabil s\ guste pl\cerea c\r]ilor ce se cer savurate
pe îndelete. Se apleac\ asupra lui condescendent, îl mîngîie pe
cre[tet [i îi spune ceva de genul „Cite[te [i tu, puiule, ceva, c\ nu doare”.
Au început s\ apar\, îns\, [i scriitori care încearc\ s\-[i seduc\ mu[terii
cam prin acelea[i mijloace, îns\ ei sînt, ce-i drept, mai subtili. Declar\
c\ au scris fie un roman alc\tuit din propozi]ii scurte, fie unul cu
mult dialog. Personal, a[tept ziua cînd voi vedea prima carte la care
s-au folosit numai [ase sute dou\zeci de cuvinte, cele mai uzitate din
limba român\, inclusiv prepozi]iile.
Desigur, exagerez. Nu vreau s\ spun, nici pe departe, c\ recenzen]ii
ar fi c\zut cu to]ii în Sodoma [i Gomora consumismului ieftin (Atît
mi-ar trebui!). Îns\ afirma]ia „Se cite[te u[or” nu spune nimic despre
pl\cerea pe care o poate oferi lectura unei c\r]i. Cine î[i pierde vremea
cu paginile culturale ale cotidianelor, revistele literare sau emisiunile
TV dedicate literaturii, chiar dac\ nu face parte din target-ul lui
Pynchon, nu se num\r\ nici printre poten]ialii participan]i la emisiunile
prezentate de Dan Negru.

TT..OO.. BBoobbee, 37 de ani, este poet, prozator [i autor de scenarii de film [i televiziune.
Este autorul romanului CCuumm mmii-aamm ppeettrreeccuutt vvaaccaann]]aa ddee vvaarr\\, ap\rut în 2004, în
colec]ia EEGGOO..PPrroozz\\ la editura Polirom. 

A
cum vreo cîteva zile, în haosul inevitabil premerg\tor oric\rei sesiuni, încercînd

s\-mi dau seama de ce în decembrie n-am mai trecut pe la nu mai [tiu care
seminar, am primit urm\toarea explica]ie de la Ana (care în ultima vreme sus]ine
c\ a descoperit sensul vie]ii [i c\ mi-l poate comunica telefonic la orice or\

din zi / noapte): „Te preg\teai s\ pleci în Polonia, [i cînd te-ai întors ai fost în com\
psihologic\”. 

Pe la sfîr[itul lui noiembrie, primesc pe mail un call for applications pentru o conferin]\
în Lodz.  Proiectul se adresa studen]ilor din universit\]ile europene, interesa]i de
istorie recent\, creativi, dornici s\ experimenteze o cultur\ nou\ [i s\ cunoasc\ al]i
studen]i din universit\]ile europene... [i tot a[a, lista de criterii multiculturale [i politically
correct care înso]e[te orice proiect de acest fel. Am hot\rît f\r\ s\ clipesc c\
îndeplinsec toate criteriile, am aplicat (de vreo trei ani încoace, am dobîndit o oarecare
dexteritate, sînt aproape sigur\ c\ a[ putea completa aplica]ii [i în somn) [i în dou\
s\pt\mîni am plecat.
Cu Var[ovia aveam deja o istorie sentimental\, de var\ trecut\. Eram pe punctul de a-mi
construi una cu Lodz. M\ a[teptam, dup\ vara mea polonez\ (un moment marcant în
istoria mea personal\ a[a cum mult mai cunoscuta var\ polonez\ din ’56 a fost în
istoria recent\), la o experien]\ de aceea[i înalt\ calitate artistic\ [i intelectual\. 
Conferin]ele organizate de Funda]ia FERSO în colaborare cu Universitatea din Lodz au
pus în discu]ie istoria recent\ a Poloniei în contextul istoriei europene [i al rela]iilor cu
]\rile vecine. Punctele esen]iale au fost integrarea în UE, formarea Sindicatului Solidaritatea
[i înl\turarea regimului comunist sub presiunea opozi]iei de stînga din interiorul partidului,
situa]ia evreilor [i – în loc de încheiere – literatura r\zboiului [i a începutului perioadei
comuniste. Invita]ii la discu]ii au fost, pe lîng\ profesorii Universit\]ii, jurnali[ti, cercet\tori
[i reprezentan]i ai diferitelor funda]ii ce se ocup\ cu promovarea culturii Poloniei. Serios,
academic, punctual [i profesionist de la un cap\t la cel\lalt, programul n-a fost nici o
clip\ plictisitor. Discu]iile [i prezent\rile au fost completate de dezbateri, workshop-
uri în care a trebuit s\ juc\m tot felul de roluri, de la comisari ai UE la fo[ti comuni[ti [i
disiden]i.  
În ciuda agendei uneori revolt\tor de înc\rcate (pauzele de cafea nu mai erau un moft
[i un prilej de socializare, ci o necesitate pe care o sus]ineam în cor), a fost loc [i pentru
alte  experien]e culturale. Fabricile de c\r\mid\ ro[ie ale lui Israel Poznanski, un fel de
icon al ora[ului, din perioada industrializ\rii masive, recondi]ionate acum (de[i updatate
ar fi cuvîntul mai potrivit) [i transformate în mall-ul Manufaktura, una din principalele
atrac]ii turistice ale ora[ului, despre care n-a[ putea totu[i s\ v\ spun decît c\ este foarte
mare, pentru c\ dup\ zece minute în care m-am gîndit serios c\ mi-ar trebui o hart\,
am plecat s\ caut Freak Club, care p\rea o ofert\ mult mai tentant\. Gheto-ul [i complicata
istorie a evreilor în Polonia, {coala de Film [i Televiziune „Leon Schiller” [i o ciud\]enie
de strad\ (culmea, chiar strada principal\) unde, ca într-un walk of fame debordînd de
mîndrie local\, mul]i dintre locuitorii ora[ului î[i cump\raser\ cîte o piatr\ din pavaj
pe care aveau inscrip]ionat numele. 
N-a[ vrea s\ par\ c\ în acest num\r am dezvoltat o obsesie pentru underground-ul artistic
al anilor ’80. Totu[i, povestea ar fi incomplet\ f\r\ grupul artistic Lodz Kaliska, fondat
în 1979 [i orientat spre dadaism [i suprarealism, cunoscut pentru performance-uri [i
happening-uri [i, mai ales, pentru un scandal din 2004, cînd unul din proiectele lor ironiza,
în forma unei [edin]e foto pentru revista Playboy, chiar simbolurile na]ionale.
(Apropo, Lodz Kaliska e [i cel mai cunoscut club din Lodz, un fel de hibrid, de fapt, pentru
c\ e în acela[i timp [i galerie de art\, unde sînt expuse mare parte dintre lucr\rile arti[tilor,
orienta]i în ultimii ani spre New Pop). 
M-am întors dup\ o s\pt\mîn\ cu sentimentul care pune st\pînire pe mine dup\ ce plec
la orice [coal\ de var\, seminar sau conferin]\, acela al revenirii într-o enclav\
cultural\. Nu [tiu dac\ mai era nevoie de o experien]\ care s\-mi confirme o concluzie
mai veche, [i nu una dintre cele fericite. Mi-am dat seama, înc\ o dat\, cît de periculos
e autismul în cultur\, [i cît de neproductiv e s\ pretinzi – a[a, ca în Hainele ccele nnoi aale
împ\ratului –, în timp ce te b\l\ce[ti în noroi c\ldu], c\ îno]i undeva în largul
oceanului. Abia a[tept s\ m\ acuze cineva de rea-voin]\ [i de negativism. Am o
poveste despre un proiect mort înainte de a se na[te, care ne-a l\sat (nou\ – [i de data
asta, ne [tim noi care) un gust teribil de amar, ca orice avort intelectual. {i e doar prima
care mi-a venit în minte.

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 Fischer la
Editura Humanitas. 
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So it goes. 
Kurt Vonnegut

gruia dragomir 

Î
ntre a fi în sine [i a fi pentru sine, [i între a te duce la r\zboi [i a te întoarce de la un concert de
muzic\ electronic\, este ca [i cum ]i-ai da jos de pe dc++ toate c\r]ile lui Thompson [i ale lui Vonnegut
[i ai veni zi de zi [i lun\ de lun\ La MMotoare pentru a le extrage esen]ele vagi – comentariu la o rubric\
de-a mea din presa cultural\, scris de dl Igor Mocanu în colaborare cu Bogdan Boureanu pe un forum.

{i dac\ tot venise vorba despre Vonnegut, m-am gîndit c\ el ar urma, în ordinea fireasc\ [i subiectiv\ a
rubricii. De ce nu? 
Închid dc++-ul [i scot Jailbird din bibliotec\. Deschid cartea chiar la început [i dau peste dedica]ia
autorului pentru Benjamin D. Hitz, care se termin\ cam a[a: You read nothing but the best, Ben,
while I studied chemistry. Vonnegut a studiat chimia, nu c\ a[a ar fi vrut el, ci pentru c\ a fost obligat
de tat\l s\u. Avînd în vedere c\ tat\l meu este inginer chimist, c\ ocazional scrie poezii, c\ eu sînt la
Litere [i camera mea este plin\ de sticl\rie de laborator,
prietenii puteau completa comentariul cu o chestie de genul
între Gruia [i Vonnegut exist\ un fel de chemistry. Posibil. 
Kurt Vonnegut a fost un scriitor destul de obscur pîn\ în
anii ‘60, dar acum este considerat unul din cei mai originali
scriitori din ultimii 20 de ani. Cartea pentru care este cel
mai cunoscut, Slaughterhouse-FFive, este ceva între a te duce
la r\zboi, a te întoarce [i a scrie o carte ca un concert de muzic\
electronic\, de o anume simplitate [i claritate halucinant\.
Jailbird, notat\ de Vonnegut cu nota 10, imediat dup\
Slaughterhouse-FFive, c\reia i-a dat un 10+, nu a ajuns înc\ în
colec]ia Polirom sau pe raftul de la Humanitas. Deocamdat\
se înghesuie pe rafturile scumpe de Vintage, Penguine, Delta
[i î[i a[teapt\ traducerea în român\ cu r\bdarea cu care Walter
F. Starbuck, „eroul” [i naratorul, un cet\]ean la vreo 50 de
ani, cu o so]ie [i un fiu care îl dispre]uiesc, î[i spune povestea,
urmînd traseul Harvard-administra]ia Nixon-scandalul
Watergate-pu[c\rie. Starbuck este fiul unor imigran]i care
lucreaz\ pentru un multimilionar. Este trimis la Harvard [i
mai tîrziu ajunge s\ lucreze pentru administra]ia Nixon. Este
acuzat, pe nedrept, de sp\lare de bani (1 milion de $) în
scandalul Watergate [i trimis într-o pu[c\rie de minim\
securitate. Dup\ ce este eliberat, primele 24 de ore decurg
ca un basm urban. Starbuck se întîlne[te întîmpl\tor cu iubita
lui din tinere]e de la Harvard, Mary Kathleen O’Looney, pe
care nu o recunoa[te imediat pentru c\ acum arat\ ca un
homeless. Mai tîrziu afl\m c\ ea era faimoasa doamn\ Jack
Graham, ac]ionar majoritar al misterioasei corpora]ii RAMJAC
ce de]inea 19% din S.U.A. Î[i alesese acest stil de via]\ deoarece
oricine ar fi intrat în posesia mîinilor ei [i ar fi aruncat restul
ar fi de]inut puterea absolut\ asupra corpora]iei RAMJAC;
doar amprentele puse pe vreun document îi mai atestau
existen]a. La moarte, în virtutea convingerilor comuniste din
tinere]e, ea î[i cedeaz\ averea, prin Starbuck, poporului
american. Îmi voi nota acest scurt rezumat cu un 5+. Ca [i Hunter S. Thompson, Vonnegut este [i el
bîntuit, în Jailbird, de anii Nixon [i de scandalul Watergate, ceea ce imprim\ romanului un caracter
politic explicit. Senza]ia de realism e, pe deasupra, cu atît mai puternic\ cu cît romanul, ca
majoritatea c\r]ilor lui Vonnegut, e înso]it de un index de nume proprii care în edi]iile române[ti lipse[te.
Mai acid [i mai cinic ca oricînd, Vonnegut î[i recunoa[te, în aceast\ carte, prin Walter Starbuck, înclina]iile
c\tre socialism, condamnînd sistemul capitalist în care corpora]iile manipuleaz\ masele
consumeriste [i transform\ individul într-o creatur\ amor]it\. În Jailbird, singurul scop al corpora]iei
RAMJAC este: achizi]ioneaz\, achizi]ioneaz\, achizi]ioneaz\. O izolare a individului ca într-un tablou
de Edward Hopper. So it goes.  Dincolo de mesajul politic, în Jailbird se oglinde[te foarte bine atitudinea
lui Vonnegut, constant\ în toate c\r]ile sale – via]a lui este o înl\n]uire de evenimente care sunt mai
mult decît suficiente pentru a-l face s\ plîng\, dar el alege s\ rîd\. Sarah Wyatt, una dintre cele 4
femei pe care Starbuck le-a iubit în decursul vie]ii lui, este personajul care întruchipeaz\ mesajul. Ea
este obi[nuit\ s\ rîd\ tot timpul, indiferent de ce se întîmpl\ în jurul ei. Cînd bunica ei îi spune, la un
moment dat, c\ nu e nimic constructiv în a rîde tot timpul, Sarah îi r\spunde c\ poate s\ [i plîng\, „Preferi
s\ plîng?“. De[i ame]itoare [i amuzant\, la sfîr[it, cartea î]i las\ un gust amar, ceva în genul: Love may
fail, but courtesy will prevail – sintagm\ care, dup\ p\rerea lui John Figler, un admirator pe care Vonnegut
îl pomene[te în prolog, rezum\ toat\ opera sa. 

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

aaaammmmeeeerrrr iiiiccccaaaannnn  rrrreeeeaaaaddddeeeerrrr

P
rintre multe alte enun]uri cu care poetul american

Ezra Pound î[i uimea radioascult\torii la mijlocul
secolului trecut apare la un moment dat acest citat
din Thomas Jefferson – cunoscut de altfel în Congresul

Continental, pe la o mie [apte sute [aptezeci, ca membrul t\cut:
„Cred c\ institu]iile bancare sunt mult mai periculoase pentru
libert\]ile noastre decît armatele neclintite.” Se poate ca personajul
citat s\ fi fost t\cut, ceea ce poate p\rea ciudat pentru un om politic,
dar el nu era lipsit de o anume persisten]\ [i tenacitate cu care [i-a
urm\rit ]elurile [i viziunile, dovedind o [i mai ciudat\ grij\ pentru
libert\]ile individului, avînd în vedere c\ era, totu[i, un om politic; în
ciuda acestor lucruri – sau poate tocmai datorit\ lor –, Thomas Jefferson
devine cel de-al treilea pre[edinte al tinerei republici americane. Pentru
a sublinia ciudata evolu]ie a societ\]ii moderne, ar trebui spus c\ Ezra
Pound, pentru însufle]iri similare, a fost r\spl\tit de compatrio]ii s\i cu
o foarte lung\ încarcerare psihiatric\, aproximativ o sut\ cinzeci de ani
mai tîrziu. 
La nici patruzeci de ani de la moartea lui Pound la Vene]ia, dilema amenin]\rii
libert\]ilor noastre a devenit o tem\ ridicol\ nu doar în Statele Unite ale
Americii. Domnul Bukz o gînde[te cu mîhnire, o mîhnire care i-ar putea
strica restul zilei, dac\ ar avea un rest de zi de stricat. Dar s\-l l\s\m, totu[i,
la o parte pe domnul Bukz [i ceea ce are el de stricat – de un timp dovede[te
o preocupare intens\ pentru vîrful propriilor pantofi – [i s\ ne întoarcem
pu]in la Ezra Pound. 
O alt\ versiune pentru lunga dispari]ie a poetului din via]a public\
american\ într-un ospiciu de stat este pus\ pe seama faptului c\ acesta
s-ar fi temut de o eventual\ condamnare la moarte [i ar fi acceptat cu
resemnare diagnosticul de paranoia. Discursul s\u antiamerican din
perioada exilului italian [i neinspirata gestionare a înfl\c\r\rilor– n-ar
fi primul [i probabil nici ultimul intelectual dovedind astfel de sl\biciuni
– l-au pus în situa]ia de a fi acuzat de profascism [i multe altele [i
arestat [i închis f\r\ judecat\ timp de [ase luni într-un lag\r de
lîng\ Pisa. Adus pe continentul american, diagnosticul de paranioa
care îl va ]ine închis pentru urm\torii 12 ani pare mai degrab\ o
confirmare a preocup\rilor sale umaniste [i a unei onestit\]i fa]\
de sine: „simptomele” pacientului sunt pasiunea pentru Constitu]ia
Statelor Unite ale Americii, o anumit\ ardoare pentru eticile
confucianiste [i o dorin]\ pentru pace global\.  Deloc întîmpl\toare
citatele din p\rin]ii na]iunii cu care î[i împ\nase vehementele
discursuri radiofonice ]inute din Italia sfîr[itului de r\zboi. Iat\
înc\ unul, din Abraham Lincoln: „Am doi mari inamici,
Armata Sudist\ în fa]\ [i institu]iile financiare în spate.
Dintre cele dou\, de cea din spate m\ tem mai tare.”
Domnul Bukz abandoneaz\ vîrful pantofilor [i, pentru c\
tocmai i-a venit rîndul la ATM, înainteaz\ [i î[i scoate cardul.
Dar toate aceste dileme [i paradoxuri de mai sus îi
ridic\ în minte o întrebare fireasc\: din ce naiba o fi f\cut\
lumea?, se întreab\ el, privind cu un interes re]inut
dreptunghiul de plastic. Totu[i, g\se[te c\ o asemenea
lips\ de metod\ nu poate duce la nimic bun. Probabil
c\ într-una din zilele urm\toare va depune cererea
de înfiin]are a sectei Satanismului Umanist Secular
la Ministerul Întunericului.  De[i domnul Bukz [tie
foarte bine care îi sunt [ansele.

AAddrriiaann BBuuzz, 35 de ani, autorul volumelor de proz\
UUllttiimmuull ccaappiittooll [i ZZiidduull mmooaallee,, ultimul ap\rut ̀ n colec]ia
EGO.Proz\ la Editura Polirom, ̀ n 2005. A tradus William
Burroughs [i John Dos Passos.
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scurte m`rturii despre oameni
\ndr`gosti]i de lucruri absurde

Romane: 
Player PPiano (1952),
The SSirens oof TTitan
(1959), Mother NNight
(1961), Cat’s CCradle
(1963), God BBless
You, 
Mr. RRosewater, oor
Pearls BBefore SSwine
(1965),
Slaughterhouse-FFive,
or TThe CChildren’s
Crusade (1969),
Breakfast oof CChampions, oor GGoodbye, BBlue
Monday (1973), Slapstick oor LLonesome NNo
More (1976), Jailbird (1979), Deadeye DDick
(1982), Galápagos (1985), Bluebeard (1987),
Hocus PPocus (1990), Timequake (1996)

Colec]ii de proz\ scurt\: Canary iin aa CCathouse
(1961), Welcome tto tthe MMonkey HHouse
(1968), Bagombo SSnuff BBox (1999).

Piese de teatru: Happy BBirthday, WWanda JJune
(1970), Between TTime aand TTimbuktu, oor
Prometheus FFive: AA SSpace FFantasy (1972),
Make UUp YYour MMind (1993), Miss TTemptation
(1993), L’Histoire ddu SSoldat (1993).

Ecraniz\ri: Happy
Birthday, WWanda
June (1971),
Slaughterhouse-FFive
(1972), Next DDoor
(1975), 
Slapstick 
of AAnother KKind
(1982), Mother
Night (1996),
Breakfast oof
Champions (1999).
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l`z`rescu
anca gr`dinariu

CCRRIISSTTII PPUUIIUU
e din nou furios. De ce se mai obose[te, e un
mister. Adic\ el, dintre to]i, ar trebui s\ fie
deja vaccinat. Ar trebui s\ [tie c\ tr\im într-o
]ar\ în care orice succes trebuie pedepsit.
Dar la naiba cu resemnarea mioritic\. Cristi
Puiu e furios [i are toate motivele s\ fie a[a.
Pîn\ [i eu sînt. Toat\ t\r\[enia cu CNC-ul nu
pare altceva decît o glum\ proast\. 

NU A MURIT PENTRU NOI

M
oartea ddomnului LL\z\rescu, un film care era cît p-aci s\ nu
existe dac\ regizorul, înarmat cu un Urs dde aaur, nu [i-ar fi
clamat cu o înver[unare public\ dreptul de a-l face – gest
echivalat de unii cu cer[itul –, a devenit cel mai mare fenomen
cultural românesc al ultimelor decenii. A fost asimilat deja
de limbajul popular („a fost fix ca-n L\z\rescu”; iar bancul

sînt convins\ c\ îl [ti]i deja...). În clipa în care scriu, filmul are la activ peste 40
de premii importante, e campion în mai toate topurile interna]ionale de sfîr[it
de an care conteaz\ [i e recunoscut cvasi-unamim drept o capodoper\... 
{i-au pus cenu[\ în cap, cumva, cei care l-au lin[at public pentru c\ a avut curajul
s\-[i sacrifice demnitatea pentru o oper\ pe care o presim]ea important\? Nici
vorb\. În loc de asta, CNC-ul îi mai d\ înc\ o dat\ la gioale, repetînd idio]enia
[i refuzîndu-i alte dou\ proiecte. 
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compromis reputa]ia Marii Britanii sau a Belgiei? Ei bine, la noi s-a ajuns chiar pîn\ la atacuri
la persoan\ sub-vadimiste care-i anticipau „moartea” (chipurile, artistic\), de[i Puiu luase

deja un premiu la Cannes. A fost L\z\rescu... pentru str\ini o bizarerie exotic\? E amplasat
în România, spuneau majoritatea cronicilor, dar se putea întîmpla foarte bine [i aici (în

Italia, SUA, Anglia, Fran]a, Suedia etc). Iar dac\ se spune c\ un film mare se cunoa[te dup\
efervescen]a acoladelor critice pe care le stîrne[te, atunci eu nu cunosc o alt\ pelicul\ a

anului trecut (cu excep]ia, poate, a lui L’Enfant) care s\ fi inspirat o asemenea cantitate cople[itoare
de eseuri str\lucite – fiecare critic p\rea atins într-un mod particular de ceea ce v\zuse, fiecare

î[i regla într-un mod foarte privat [i tulbur\tor conturile cu propria-i mortalitate. Dar nu doar
speciali[tii au fost extatici, ci [i spectatorii care [i-au postat pe blog-uri revela]iile: „mi-am dat
seama, pentru prima dat\ în via]\, c\ înainte s\-i dau socoteal\ lui Dumnezeu pentru via]a mea,
va trebui s-o fac în fa]a medicilor”, scrie un francez; „mi-a venit s\ m\ ridic în picioare [i s\ urlu:
„nu sînt doar o statistic\!”, scrie un britanic.  
Finalmente, la baza dispre]ului detractorilor cei mai anima]i st\ invidia pe orice succes, mai ales
pe cel consfiin]it în str\in\tate. ~ns\ Puiu e un posedat care vrea s\ fac\ filme la el în ]ar\. O ]ar\
care, dup\ ce-i d\ o medalie într-o ceremonie reparatorie dar [i precar\, se înc\p\]`neaz\ s\-l resping\
prin concurs. Ce bizar c\ toat\ afacerea CNC, cu accente de umor negru, seam\n\ atît de bine cu
filmul lui [i pare un  purgatoriu de ineficien]\ [i de marasm înnebunitor...

Eu îi mul]umesc lui Puiu pentru sublimele frisoane de patriotism pe care mi le-a procurat
(o senza]ie extrem\ pe care o credeam pierdut\), atunci cînd, la festivalurile de prin
lume, prieteni sau oamenii pe care abia îi cunoscusem, îmi mul]umeau [i îmi
spuneau, profund afecta]i, cît de mult a însemnat  pentru ei L\z\rescu... „Mersi mult,
da’ nu l-am f\cut eu”, le spuneam. „Da’, dar e[ti din România”. Atunci eram mîndr\
c\ vin de unde vin. Acum mi-e cam ru[ine. 

AAnnccaa GGrr\\ddiinnaarriiuu, 34 de ani, critic de film [i scenarist\, colaboratoare permanent\ la revista RRee::ppuubblliikk, cronici
în DDiilleemmaa, OObbsseerrvvaattoorr CCuullttuurraall, AApprrooppoo TTVV.

Asta în condi]iile în care Puiu e deja un „autor” care a strîns în ultimii doi ani un asemenea
prestigiu, încît poate conta pentru urm\toarele sale filme pe cartea alb\ a r\sf\]ului
critic [i festivalier. Lucru care nu l-a împiedicat pe dl Chelba, unul dintre membrii juriului
CNC, s\ vorbeasc\ cu amar despre ceea ce a constatat el c\ ar fi „moda Cristi Puiu”,
cu o înver[unare [i un dispre] abia camuflate. O mod\ malefic\ pe care el a încercat
s-o stopeze. Dar sta]i pu]in, domnule Chelba: nu cumva a]i pus cap\t unui
„curent”? Adic\ acea erup]ie rar\, cu atît mai pre]ioas\ cu cît e neprogramat\,
acea fervoare artistic\ unitar\, contagioas\, de care am avea atîta nevoie? Nu cumva,
stimula]i de L\z\rescu..., o nou\ genera]ie de  regizori s\tuli de filme cu eroi,
teme [i geografie care nu exist\, caut\ autenticul [i substan]a, pove[tile mici dar
profunde, care nu au nevoie de bugete flamboaiante? Nu cumva acest lucru ar
trebui celebrat [i nu anulat? Dac\ te gînde[ti mai bine, e atît de trist, de l\z\rescian,
încît ]i se rupe inima ca pentru orice urm\ de via]\ strivit\ de un sistem birocratic. 
Ceea ce „promite s\ fie cel mai interesant lucru ie[it din Europa de est de la Decalog
încoace” (a[a cum anun]a Andrew O’Hehir de la Salon seria de [ase pelicule
intitulat\ Pove[ti ddin ssuburbiile BBucure[tiului, al c\rui prim capitol e L\z\rescu...)
s-ar putea s\ nu mai existe. Pentru c\ Puiu a fost, din nou, respins. Un gest care,
în ciuda tuturor justific\rilor lui Eugen {erb\nescu, nu e altceva decît un gigantic
fuck you adresat cineastului român. Exist\ multe nedumeriri siderante aici:
cum de li se d\ pe mîn\ unor [omeri din domeniu [i unor indivizi care habar
n-au s\ cînt\reasc\ scenarii (scriitorul B\l\i]\ s-a plîns chiar de lamentabila
calitate literar\ a lor, dovedind c\ n-a citit în via]a lui nici m\car unul), atîtea
sute de miliarde din bugetul public? Nu e asta aproape deturnare de fonduri?
Cum se face c\ un scenariu a pl\cut atît de mult str\in\t\]ii – e vorba de cel
al lui Radu Jude –, dar a displ\cut atît de mult juriului? „Obiectivitatea” comisiei
înseamn\, oare, respingerea na]ionalist\ a oric\ror influen]e din „afar\”?
De ce, din nou, Nicolaescu cu un nou „comisar”? De ce atîtea filme sortite
ridicolului, care n-au nici o [ans\ s\-[i recupereze costurile [i nici s\ fie
selec]ionate la vreun festival care conteaz\?  
Puiu e, pentru mul]i, un personaj insuportabil. Nici eu nu [tiu exact de ce.
Poate din cauz\ c\-i r\u de gur\ [i mereu pus pe har]\, mai ales cînd e vorba
de ruginitul nostru establishment cinematografic (am auzit de la un membru
al unei echipe de filmat c\ unul dintre mon[trii no[tri profani, vrînd s\ fie
credibil într-o scen\ în care trebuia s\ împu[te pe cineva, a ridicat
pistolul spre o ]int\ imaginar\ [i s-a impulsionat cu „o s\-mi imaginez c\
acolo e Cristi Puiu”).  Poate pentru c\ vorbe[te cu un patos de misionar
despre filme [i via]\, ca [i cum ar poseda adev\rurile absolute. C\ î]i închide
gura cu erudi]ia lui [i c\ e de o sinceritate brutal\. C\ î[i cunoa[te valoarea
[i nu se obose[te s\ o îmbrace într-o fals\ modestie, lucru care trece
drept arogan]\ – un „p\cat capital” care îi face pe unii s\-l deteste, chiar
dac\ nu-l cunosc personal. Pe platouri, e un c\l\u. „Sînt un tip disperat [i
îi aduc la disperare pe cei din jurul meu”, recuno[tea el într-un interviu
din Positif. Sun\ familiar? Asta pentru c\ acest portret se potrive[te atîtor
mari figuri ale breaslei, de la Bergman la Daneliuc. Îns\ filmul e film [i
omul e om – oricît de inconfortabil ar fi el. De ce atî]ia nu pot face diferen]a?
Pentru mul]i din interiorul sistemului, Puiu exaspereaz\ pentru c\ „ a venit
s\ ne dea lec]ii din str\in\tate”, c\ nu a urmat clasicile c\i scolastice [i c-a
f\cut studii în vest - nici mai mult, nici mai pu]in decît în Elve]ia. Mai grav,
era pictor [i i s-a pus pata de pe o zi pe alta s\ fie regizor. A p\rut c\ s-a visat
cineast, s-a rostogolit din pat [i.. a f\cut-o. Ce tupeu! Adic\, nu se poate s\ fie
a[a de simplu: trebuie mai întîi s\ treci prin halta durerii [i a umilin]ei
UNATC-iste, s\ supor]i tot felul de loseri pedan]i [i frustra]i care î]i sugrum\
orice dram de ini]iativ\ [i originalitate (mai nou, decanul Nichitu[, autoare a
cîtorva dezastre, a fost înlocuit\ cu Radu Nicoar\, autorul unuia singur – ceea
ce, evident, e un regres). Dac\ i-a fost „u[or” (de[i povestea debutului s\u în
cinema seam\n\ mai degrab\ a martiriu), e pentru c\ Puiu e un natural born film-
maker [i nu are nevoie de nici un sistem care s\-l [lefuiasc\. Suficient ca insider-
ii s\-l deteste pentru c\ nu face parte „din ga[c\”. 
Regizorul are destui du[mani declara]i [i printre jurnali[tii no[tri de „mare tiraj”,
care l-au crucificat fie pentru îndr\zeala de a-i cere  fonduri direct ministrului culturii
[i de-a sfida, în acest fel, sistemul care l-a rejectat, fie c\ a primit bani de la „dubiosul”
Boby P\unescu ca s\ le dea de mîncare oamenilor pe platou, fie c\ a distribuit-o pe
Monica, „fufa cu picioare lungi”. Cei mai mul]i nici nu s-au ostenit s\-i dea dreptul la
replic\. Îns\ Puiu mai are [i iritantul obicei de-a rîde la urm\. Monica a fost adoptat\
de Hollywood, iar L\z\rescu... a f\cut ca România s\ devin\ „hotspot-ul cinema-ului
mondial” (www.filmfreakcentral.net).
Majoritatea acuzelor care i-au fost azvîrlite au venit de la oameni care n-au nici cea mai
mic\ idee despre ce imens\ povar\ [i compromis e s\ faci cinema; cum e, de exemplu,
s\ te nume[ti Scorsese [i s\ continui, totu[i, s\ filmezi fiecare nou\ pelicul\ cu obsesia [i
urgen]a cuiva convins c\ e ultima. Ca s\ fii regizor, „vei fi obligat s\ fii un tiran, un monstru,
un manipulator”, zice David Thompson în The IIndependent. „Va trebui s\ fii în stare s\
[tii s\ furi un milion, dac\ e necesar, [i s\ te obi[nuie[ti cu ideea c\ vei fi foarte, foarte singur.” 
Au mai existat [i cei care s-au lovit de carcasa voit bolnav\ [i minimalist\ a lui L\z\rescu...
[i nu i-au v\zut grandoarea ([i universalitatea). Printre ace[tia au fost [i acei clovni oftica]i
c\ filmul „p\teaz\ imaginea României în lume”, c\ e „previzibil” (?) [i „f\cut pentru str\in\tate”.
Ce prostie! Cinema-ul care conteaz\ vine din mînie [i din revolt\ contra st\rii lucrurilor [i nu
din mistificare. Le-a repro[at cineva „furio[ilor englezi” sau fra]ilor Dardenne c\ au

Imagini de la montajul filmului MMooaarrtteeaa ddoommnnuulluuii LL\\zz\\rreessccuu, reproduse prin bun\voin]a studioului MMaannddrraaggoorraa
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HT003
e o înc\pere pe care o cuprinzi dintr-o privire, de cum intri. De
undeva de sus, dintr-un fel de anex\ a galeriei crescut\ ca o loj\
de teatru, o voce m\ invit\ s\ m\ uit la expozi]ie pentru cîteva
minute (Raluca Demetrescu, TRANS – mai multe la

http://ht003gallery.blogspot.com). 
Între timp, vocea din loj\ a prins chip, a coborît în galerie [i ne-am a[ezat pe o b\ncu]\ de lemn vechi, printre
travesti]ii zâmbind cu buze c\rnoase, impecabil rujate, cu machiajele lor sofisticate [i glam.

Onee mman ccompany

Teodor Graur este unul dintre arti[tii reprezentativi ai genera]iei ’80, pre[edintele sec]iei multimedia a UAP,
iar la HT003 s-a instalat cu arme [i bagaje, cu entuziasm, cu un concept bine definit [i cu calculatorul
personal. Galeria promoveaz\ arti[ti din domeniul fotografiei, video, al instala]iilor [i noilor media, dar, îmi
explic\ T.G., nu exclude nici alte proiecte. „Expunem art\ contemporan\, indiferent de tehnic\ sau de vîrsta
arti[tilor. Important e s\ fie art\ contemporan\ ca demers. M\ intereseaz\ proiectele penetrante, cu un
mesaj care s\ atrag\ aten]ia publicului, s\ aib\ un caracter inedit, dar care s\ vin\ cu lucruri interesante [i pentru
speciali[ti”. 
Galeria a fost inaugurat\ în 2003, imediat dup\ înfiin]area sec]iei multimedia în cadrul UAP. Locul aparte pe
care îl ocup\ între galeriile Uniunii este dat nu numai de interesul pentru noile media. „HT003 este singura care
are o viziune. Restul sînt ni[te s\li de expozi]ii, unde artistul î[i expune lucr\rile f\r\ s\ existe un galerist care
s\ fac\ o selec]ie. Din acest motiv nu exist\ nici continuitate. Aici, lucrurile sînt diferite. E vorba de proiecte în
lucru, la care eu contribui. Cu unii arti[ti, de exemplu, ]in leg\tura ani de zile, pîn\ când cred c\ proiectul lor
merit\ ar\tat. Oricine poate face din galeriile UAP ceea ce am f\cut eu aici, e atît de simplu. Dac\ propui un
concept, dac\ ai o viziune, po]i s\ preiei o galerie. Eu sînt aici nu un one man show, ci un one man company”. 
Dialogul cu mine, degajat [i relaxat, într-o diminea]\ tîrzie în Bucure[tiul vechi, ar putea fi, la fel de bine, un
dialog cu oricare dintre vizitatorii galeriei. Cu sau f\r\ plan de interviu, orice întrebare e binevenit\ [i discu]ia
reconfortant\. Din p\cate, exist\ înc\ prejudecata c\, pentru a trece pragul unei galerii de art\
contemporan\, trebuie s\ fii artist/ galerist/ curator/ critic/ teoretician sau, cel pu]in, consumator specializat,
un fel de specie aparte a publicului de art\. De cele mai multe ori, îns\, curiozitatea e suficient\. „Se întîmpl\
des ca trec\torii s\ se opreasc\ [i s\ m\ întrebe ce fel de magazin este acesta, pentru c\ au surpriza unui gol
fa]\ de celelalte magazine. Atunci încep un dialog cu ei [i le explic c\ aici este un fel de scen\ pe care
expunem proiecte de art\ contemporan\. Noi asta încerc\m s\ facem, s\ stabilim o rela]ie cu oamenii, cu
societatea. Sloganul galeriei noastre este HT003 – art\ contemporan\ pentru educa]ia publicului”. Rolul formativ
al galeriilor e unul esen]ial, pentru ca publicul s\ se poat\ acomoda cu un nou statut, cu un alt rol decît cel pasiv.
„Cei care se pricep, descoper\ un proiect bine f\cut, dar [i publicul nespecializat trebuie s\ descopere ceva.
Arta nu poate fi rupt\ de via]\, omul trebuie s\ se recunoasc\, s\ vad\ c\ exact a[a simte [i el, a[a tr\ie[te [i
el”. 

Artistul ccontemporan ee uun ccercet\tor

Sînt curioas\ dac\ [i în art\ exist\ repro[ul care în literatur\ a f\cut, acum cî]iva ani, carier\ – acela c\
limbajul [i experien]ele comune sînt accesibile oricui, nemediat, f\r\ s\ mai fie nevoie de opere care s\ le redea
într-o form\ cît mai apropiat\ de realitate. Sau dac\ atît de des invocata nevoie de emo]ie estetic\, n\scut\
dintr-o tradi]ie cultural\ ce risc\ s\ se confunde cu [abloanele [i stereotipiile, afecteaz\ în vreun fel
receptarea artei contemporane (a[ fi vrut s\ scriu „bruiaz\”, pentru c\ uneori am senza]ia c\ tocmai asta se
întîmpl\ atunci cînd în fa]a unei instala]ii vrei cu tot dinadinsul s\ cazi într-un fel de contemplare ca în fa]a unui
tablou de Rafael). 
„Oamenii au uneori ni[te prejudec\]i, gîndesc în func]ie de cîteva idei fixe [i refuz\ o experien]\ nou\, o alt\
abordare. Arta contemporan\ e mai dinamic\, mai deschis\, nu mai este f\cut\ pentru a fi contemplat\.
Acum nu mai e vorba de performan]e absolute. Artistul contemporan e mai degrab\ un cercet\tor, el face o
investigare a unei anumite zone”. Pentru c\ opera de art\ nu mai e ridicat\ pe un soclu, îmi spune mai
departe T.G., e nevoie [i de mai multe explica]ii, de un concept scris, [i tocmai de aici firescul acestui tip de
limbaj, care s\ poat\ comunica, s\ poat\ declan[a reac]ii [i stîrni provoc\ri. „Nici o oper\ de art\ nu mai
poate avea preten]ia c\ e ceva total. În proiectele mele pornesc de la lucruri m\runte. De exemplu, am avut
un proiect care se cheam\ Urme, pornind de la faptul c\ oamenii calc\ în pl\cile de beton proasp\t turnat.
Am avut un concept pe baza c\ruia am f\cut un film, s\ v\d de ce se întîmpl\ asta – din neaten]ie, din joac\,
poate din nevoia de a comunica ceva. E amuzant c\ unii vor con[tient s\ î[i lase urmele”. M\ întreb dac\ nu
cumva exist\ vreo asem\nare între o astfel de inten]ie [i cea surprins\ de recenta expozi]ie a lui T.G., Persona
(Oameni îîn aabsen]\) – o colec]ie de fotografii realizate de amatori, care nu au suferit nici o interven]ie din partea
artistului. „Oamenii se fotografiaz\ pentru a fixa momente din via]\. Acum [tiu c\ acest lucru este, mai degrab\,
inutil. Fotografiile denot\ o absen]\ – aceste persoane nu sînt nici acolo, nici aici. Nu sînt autorul nici uneia
dintre fotografiile expuse, dar a[ fi putut s-o fac pe oricare dintre ele”. 

Housee PParty

Întorcîndu-ne în timp, cer detalii despre sfîr[itul anilor ’80, despre cenzur\, art\ [i occident. {i despre House
Party. „Cînd am terminat [coala, în]elegeam c\ trebuie s\ facem ceva, s\ reu[im s\ nu facem art\ oficial\. Anii
’80 au cunoscut momente de underground, iar House PParty erau sesiuni pe care un grup de arti[ti le f\ceau
în casa unui coleg, în urma c\rora r\mînea o documenta]ie pentru sertar. Dar mai era ceva: leg\turile cu occidentul
fiind foarte slabe, încercam, din informa]ia pe care o aveam, s\ ne c\ut\m modele printre arti[tii interna]ionali,
s\ abord\m noi forme de art\, ac]iuni, performance-uri”. Schimbarea contextului nu a l\sat nemodificat nici
statutul artistului. „Noi, cei din genera]ia ’80, sîntem considera]i acum arti[ti maturi, de importan]\. Iar evolu]ia
noastr\ a fost condi]ionat\ de context. Pe vremuri, st\team în atelier [i lucram cît mai disciplinat, expuneam
lucr\ri cu regularitate, dar acum lucrurile îmi apar cu totul altfel – degeaba e[ti artist bun, dac\ nu e[ti [i promovat,
[i marii arti[ti au [tiut s\ se promoveze singuri. {i la noi exist\ arti[ti de care auzi, nu neap\rat mai buni decît
al]ii, dar mai vizibili. Asta e motiva]ia care duce la o promovare con[tient\ ”. În plus, este important\ alegerea
unor anumite proiecte care s\ ]in\ cont de trend-urile de pe scena interna]ional\. La care, dac\ tot am
deschis discu]ia, T.G. crede c\ ne raport\m „foarte bine: ca periferie. Trebuie s\ ne asum\m faptul c\ sîntem
o periferie cultural\. Au existat curatori care au avut proiecte cu Europa de Est, cu Balcanii, [i acolo am avut [i
noi locul nostru. Aici nu avem ce s\ facem, ne vine rîndul cînd vor ei. Poate totu[i ar fi ceva de f\cut – arta
contemporan\ ar putea fi finan]at\ de autorit\]i, dar atunci cînd nu în]elegi despre ce e vorba, nu î]i dai
seama c\ e un extraordinar vehicul de promovare. În momentul în care vor în]elege, vor [ti [i c\ nu-[i pot permite
s\ piard\ aceast\ competi]ie”. 

Galeria HT003 - vernisaj Raluca Demetrescu, TTRRAANNSS

PPeerrssoonnaa ((OOaammeennii `̀nn aabbsseenn]]\\)), Galeria Nou\, 2006

PPeerrssoonnaa ((OOaammeennii `̀nn aabbsseenn]]\\)), Galeria Nou\, 2006



24

n
ou

l 
d
a
n
s

MMaannuueell PPeellmmuu[[ s-a n\scut în 1974 în Bucure[ti. A absolvit Liceul de Coregrafie Floria Capsali [i Hamburg Opera Dance School. A creat spectacole produse sau finan]ate de Centre National de la
Danse – Paris, Hebbel Theater – Berlin, Tanz Quartier – Viena, Akademie der Kunste – Berlin. Performance-urile sale, OOuuttccoommee [i PPuunncctt ffiixx au fost prezentate la importante festivaluri
interna]ionale [i la evenimente organizate de institu]ii, printre care amintim De Singel Arts Center – Antwerp, Judson Church – New York, PICA – Portland etc.

m` vezi?

Ce ssens(uri) ddai ccorpului îîn ddansul ccontemporan?
Încerc, în primul rînd, s\-i dau sens! Corpul nu are un sens precis în coregrafie doar fiindc\ exist\ [i-l folosim
pentru a reda un limbaj.
Încerc s\ abordez corpul nu doar ca pe un instrument capabil s\ produc\ un anumit limbaj coregrafic. Sînt preocupat
s\ dezvolt un discurs care s\ problematizeze pozi]ia corpului în societate, modul în care acesta interac]ioneaz\ cu
mediul înconjur\tor. Privesc corpul [i ca pe un loc în care „se petrec” evenimente de tot felul, care ne afecteaz\
percep]ia [i prezen]a. 
Cu to]ii avem un corp [i cunoa[tem lucruri despre lume prin intermediul acestuia. Cred c\ e important s\
reflect\m din cînd în cînd asupra modului în care corpul nostru, dar [i corpul colectiv, particip\ activ în realitatea
de zi cu zi, [i s\ analiz\m ce anume produce aceast\ participare. În ultim\ instan]\, încerc s\ m\ „mi[c” gîndind [i
reflectînd la tot ce m\ înconjoar\. 

Care ssînt ccriteriile îîn ffunc]ie dde ccare ppo]i ss\ sspui cc\ 
un sspectacol dde ddans ccontemporan rreprezint\ cceva?
Pe lîng\ criterii general valabile, cum ar fi articularea unei idei, capacitatea de a realiza practic aceast\ idee într-
un spectacol, cît [i capacitatea de a-i da o form\, e important s\ vorbesc [i de calitatea [i actualitatea discursului.
Nu în]elege gre[it. Nu m\ refer la „nou” într-un sens limitat. M\ refer la faptul c\ dac\ vii cu un spectacol expresionist
de teatru-dans în 2006, nu v\d cam ce mai r\mîne din „contemporaneitatea” dansului contemporan. Adic\ dac\
produci un fel de déjà vu ca formul\ de spectacol, merit\ s\-]i pui întreb\ri. Pîn\ la urm\, se pune problema
felului în care participi cu ceva la dezbaterea de idei a timpului t\u. Sau nu. Cred c\ po]i face asta în multe feluri [i
cu multe tipuri de abordare. R\mîne de discutat fiecare situa]ie în parte. Dar în nici un caz nu sînt de acord cu
ideea c\ e[ti contemporan pentru c\ tr\ie[ti [i performezi în zilele noastre. S\ fim serio[i… Asta nu înseamn\ c\
nu accept existen]a mai multor moduri [i modele de a face art\. Sînt multe tipuri de sensibilitate. {i e loc pentru ele.
Dar nu oriunde [i oricum.

Previeww pune ssub llup\ link-uurile dde aadîncime aale ccorpului, 
întreb\rile llegate dde pprezen]a cconcret\ [[i pprezen]ele 
imaginare aale aacestui ccorp ffluid. DDe cce aai aales ss\ ddansezi ppe îîntuneric îîn Previeww?
Pentru mine, întunericul are, în primul rînd, o func]ie dramaturgic\ în acest spectacol. Este acolo pentru c\ are
leg\tur\ imediat\ cu ceea ce vreau s\ chestionez, [i anume prezen]a mea într-un anumit context socio-politic. Un
context care este, s\ spunem, realitatea mea. Întunericul ridic\ întreb\ri legate de prezen]\/absen]\ [i este [i
instrumentul de care m\ folosesc pentru a propune un spa]iu pentru reflec]ie. Reflec]ie legat\ atît de prezen]\,
cît [i de vizibilitate [i de limitele vizibilit\]ii în general. Întreb\rile mele sînt adresate [i domeniului circula]iei
imaginilor [i de ceea ce se întîmpl\ atunci cînd suspend\m „vizibilul” într-un domeniu care pare s\ fie unul, în
principal, al vizibilului. Al vizualului. În nici un caz nu folosesc întunericul ca s\ dispar sau s\ spun c\ nu sînt prezent,
a[a cum au în]eles cîteva persoane. De fapt, sînt cît se poate de prezent [i insist pe aceast\ prezen]\ înc\ de la prima
secven]\ a spectacolului. Doar c\ nu m\ vezi nici o clip\. Sînt [i nu sînt prezent în acela[i timp, a[ putea spune. {i
tocmai în acest spa]iu al absen]ei/prezen]ei se afl\, pentru mine, miza spectacolului. Sînt vizibil doar dac\ m\ ascul]i
cu aten]ie [i accep]i s\ participi activ la aceast\ propunere. A[adar, sînt aproape acolo, nu tocmai acolo, aproape
prezent… Faptul c\ încerc s\ propun un corp „aproape” prezent are legatur\ cu modul în care m\ raportez,
pentru moment, la ceea ce numesc realitatea mea. Iar întunericul este elementul cu con]inut dramaturgic care,
pentru mine, încearc\ s\ propun\ un spa]iu de reflec]ie asupra acestei prezen]e.

În Previeww, sspectatorul ttrebuie ss\-]]i rrefac\ mmi[carea ccorpului aascultîndu-tte. 
Ai îîncercat îîn ffelul aacesta ss\-ll ddetermini ss\ ddea click pe cce [[tie [[i nnu [[tie ddespre ppropriul llui ccorp?
Sigur c\ m-am gîndit [i la asta. Vreau s\ încerc s\ formulez un discurs, e adev\rat, îns\, în acela[i timp, vreau [i s\
„activez” spectatorul. Nu vreau s\-l provoc sau s\-l [ochez, dar vreau s\-l scot dintr-o zon\ a familiarului [i s\ încerc
s\-l fac s\-[i pun\ anumite probleme. Vreau s\-l plasez într-un loc mai pu]in confortabil. Sper s\ îl fac s\ se gîndeasc\
[i la propriul corp, la propria prezen]\ [i la propria realitate. Cred c\, cu cît un spectacol este mai personal, cu atît
devine mai interesant pentru fiecare spectator în parte. Dar discursivitatea unui spectacol nu se produce
automat, doar pentru c\ a[a ne dorim. Trebuie s\ folose[ti ni[te strategii care s\ produc\ aceast\ discursivitate [i
s\ poat\, în felul \sta, interac]iona cu spectatorul, s\-l implice. Asta am încercat. Sper c\ ceea ce ai descris tu mai
sus s\ fi fost strategiile potrivite.

Interviu realizat de Mihaela MMichailov

manuel pelmu[
sfideaz\ mi[carea. Previeww, cel mai recent spectacol creat de el, d\ mi[c\rii pe care te a[tep]i s\ o vezi explodînd
într-un spectacol de dans, un test de acalmie. Cuvîntul, corpul [i întunericul sînt veriga tare a performance-ului.
Manuel Pelmu[ st\ [i spune. Se a[eaz\ pe scaun [i începe s\-[i aminteasc\ cum s-a apucat de spectacol, de ce l-a
conceput. Apoi se ridic\ [i se mi[c\, dar nu-l vezi, sau fiecare îl vede cum îl duce capul. Ca s\-l prive[ti pe Pelmu[,
trebuie s\-]i antrenezi imagina]ia auditiv\, s\ urm\re[ti foarte atent ce zice [i s\ intuie[ti tipul de mi[care la care
recurge prin localizarea sonor\. Ce e[ti de fapt cînd nu te vezi? Sau cît din tine e acolo cînd doar te aud? Manuel
Pelmu[ suspend\ corpul vizibil, corpul la prima lectur\, cel de dic]ionar sau de enciclopedie, pentru a accesa
straturile membrelor pe care, de obicei, le definim conven]ional. Acest deja [tiut este boxat de performer.
Non-mi[carea este compensat\ printr-un corp locutor, un corp cu minte, un corp care e capabil s\ vorbeasc\
despre el [i s\ te fac\ s\-]i gînde[ti propria prezen]\ mobil\. Previeww este un pre-act, o hart\ a [tergerii bornelor
transparente ale corpului. Nu te v\d, dar m-ai convins c\ e[ti.

num`rul 2.......................................................................................decembrie 2006...............................................................................................noua literatur`



n
ou

l tea
tru

25

mihaela michailov

„T
reze[te-te, frumoaso adormit\!“, „Asta e Alb\ ca Z\pada, m\!’’. Sau: ’’Las-o pe Alb\
ca Z\pada, ia-m\ pe mine!’’. Cam a[a se interac]ioneaz\ la un spectacol de la
„}\nd\ric\” sau de la „Ion Creang\”, teatre care reu[esc s\-[i fidelizeze felia cea
mai activ\ de public. Atitudinea de interven]ie direc\ a copiilor recupereaz\ sensul

fundamnetal al teatrului: acela de a trezi o reac]ie prompt\, de a induce un tip de rela]ionare
frontal\. Copiii dau din picioare, ]ip\, le ghideaz\ pe prin]ese [i le p\c\lesc pe vr\jitoare,
plîng, se a[eaz\ pe jos [i au cele mai spontane comentarii cu putin]\. Formula de spectacol
pe care o produc e la fel de suculent\ [i inventiv\ ca cea de pe scen\.
Frumuse]ea e password-ul din Alb\ cca ZZ\pada. Regina
vr\jitoare, mam\ vitreg\ otr\vitoare, e o frumoasoman\
pe care doar moartea protagonistei o poate lini[ti.
Nici un sacrificiu nu e prea mare ca s\ ob]in\ autoritatea
estetic\ necontestat\ de vreo oglind\ fermecat\.
În mantie mov [i cu coarne argintii, regina malefic\
se metamorfozeaz\ în b\bu]\ raper-i]\, în vînz\tor
de accesorii gen Meli Melo [i în m\icu]\ cu m\r

otr\vitor în co[ule]. Toate acestea pentru a putea
sc\pa de frumoasa brand, Alb\ ca Z\pad\.

Dac\ Fra]ii Grimm ar fi fost adep]ii opera]iilor
estetice, lucrurile s-ar fi rezovat mai u[or. A[a
îns\, obiectele-adjuvan]i – pieptenele, cing\toarea,
m\rul – compun o recuzit\ prin care practiciana
vr\jitoriilor î[i dezvolt\ magia neagr\. 
Fiecare apari]ie a reginei este perfect
individualizat\ [i plauzibil\. Regizorul Cristian
Pepino [i scenografa Cristina Pepino creeaz\
pentru fiecare apari]ie a reginei – e vorba
în special de bab\ [i de vînz\torul ambulant
– p\pu[i ingenios individualizate la nivelul
detaliilor plastice: [al negru de dantel\,
nas coroiat, cocoa[\, costum t\rcat
etc. P\pu[a e codul vizual prin care copilul
p\trunde în imaginarul personajului.
Spectacolul regizat de Cristian Pepino
produce excelent un transfer de context
contemporan cu grad maxim de
recognoscibilitate. Copilul identific\ în
situa]ia de poveste, în con]inutul magic
[tiut, elemente teatrale ale cotidianului
înconjur\tor. M\rci de spectacol care îl
leag\ subtil de ce i se întîmp\ în fiecare
zi, precum [i de cîmpul imaginar accesat
prin poveste. Alb\ cca ZZ\pada e un spectacol
cu link-uri în promo]ia miss-urilor de ast\zi.
C\ci regina vrea s\ fie cea mai frumoas\
ca s\ apar\ pe prima pagin\ a ziarelor.
Spectacolul e ca o c\su]\ din secolul al XIX-
lea, dotat\ în secolul XXI. 
Cristian Pepino opereaz\ la nivelul mentalului
pove[tii prin infuzii de actualitate diseminat\
foarte abil. Piticii sînt un fel de spiridu[i fosforescen]i care m\r[\luiesc [i se dau peste
cap, iar în c\su]a în care locuiesc exist\ [apte televizoare [i [apte telecomenzi. Adaptarea
la o realitate imediat\, la un complex de date familiare,  fac din copil un spectator mult
mai atent [i mai implicat în ce vede. 
Cristian Pepino este preocupat de reprogramarea imaginativ\ a calupului narativ, în

a[a fel încît receptarea copilului s\ nu fie suspendat\ în timp. Cum reu[e[ti în 2007 s\-i
apropii pe consumatorii de jocuri pe calculator de Alb\ ca Z\pada? Ajustînd distan]a de

imaginar cît mai mult posibil, a[a cum inteligent propune Pepino. 
{i chiar dac\ nu ave]i între 1 [i 3 ani, cum este indicat pentru Alb\ cca ZZ\pada, sigur n-o s\

v\ plictisi]i. Tot a[a cum nu pute]i s\ nu ie[i]i fascian]i de la un spectacol de por]elan, e vorba
de Cenu[\reasa, în regia lui Silviu Purc\rete, regizor care transform\ povestea într-o partitur\

muzical-ludic\. Lumea [oriceilor underground [i a feeriei castelului, palma fermecat\ [i
pantoful care se învîrte v\ capteaz\ în fiecare secund\. 

{i aten]ie mare! Ca s\ v\ a[eza]i pe o b\ncu]\ în sala de la Lahovari, trebuie s\ merge]i pe o
punte. Povestea v\ ]ine pe drum. 

MMiihhaaeellaa MMiicchhaaiilloovv,, 29 de ani, critic de teatru [i dans, dramaturg, cî[tig\toare a bursei de dramaturgie acordat\ de

dramAcum pentru piesa MMii-ee ffrriicc\\. Public\ în SSuupplliimmeennttuull ddee ccuullttuurr\\, aaLLttiittuuddiinnii, 77 sseerrii. 

telecomand` dde ppitic

simona

popescu

Am citit undeva c\, printr-o nefericit\ întîmplare a tinere]ii

lui, un amic a dat ni[te note informative la Securitate
despre un prieten de-al meu din grupul literar din care
f\ceam parte înainte de 1989. Mai cunosc cel pu]in un coleg

care ne turna. Sînt, cu toate astea, convins\ c\ nici unul, nici altul nu ne-au
f\cut r\u (pentru c\ nu au vrut s\ ne fac\ r\u, chiar dac\ au fost strîn[i cu u[a).
Dar, altfel, ce puteau spune mai mult decît spuneam [i f\ceam noi prin cena-
cluri ([i în afara lor) în v\zul tuturor? C\ scriam o poezie care deranja? P\i, era
limpede ca lumina zilei. Poate c\, îmi vine s\ spun, cu amar\ ironie, notele lor
informative sînt singurele afirma]ii juste care s-au scris vreodat\ despre literatura
noastr\, c\, adic\, scriam lucruri subversive, care deranjau, c\ dac\ n-ar fi deranjat
nu ar fi trebuit s\ a[tept\m anul 1990 ca s\ putem publica. Zic asta [i pentru c\ acum
ceva vreme, scriind despre poezia mea, un tîn\r critic spunea c\ nu îl surprinde a[a
tare ca pe criticii literari care au scris despre mine imediat dup\ ’90, c\ a[a se scrie azi
curent (da, dar lucrurile alea, azi “curente”, erau scrise în alt\… epoc\!). Nu din cauza lor,
a amicilor no[tri strîn[i cu u[a, nu ne-am putut noi vedea c\r]ile tip\rite înainte de 1989,
ci, poate, din cauza celor care n-au vrut s\ ne ajute, de[i ar fi putut. Dac\ pe amicii no[tri
care au dat cîteva note informative inofensive încerc s\-i în]eleg – au fost constrîn[i, cine-
va îi avea la mîn\, erau foarte tineri –, n-am s\-i în]eleg niciodat\ pe cei care, în condi]ii de
libertate [i în plin\ maturitate, [i-au vîndut prietenii, principiile, convingerile. De ce? Din
servilism, din parvenitism, din lips\ de caracter, din pur cinism, pentru strategia jocurilor li-
terare prin care s\-]i g\se[ti un bun plasament? Ce lini[tit\ citeam eu Jurnalul lui Sebastian,
cu amicii lui care treceau pe partea cealalt\ cînd el a devenit un indezirabil. Citeam un fel
de… literatur\. Ce lini[tit\ îl citeam eu pe Marcel Reich-Ranicki care vorbea despre un fost pri-
eten de-al lui: “Cînd în toamna lui 1990 rela]ia dintre noi a fost grav zdruncinat\ [i amenin]at\,
Jens mi-a scris: «Gînde[te-te la dedica]ia pe care ]i-am scris-o, mai cite[te o dat\ alocu]iunea
rostit\ de mine în onoarea ta – numai asta conteaz\...». Dedica]ia la care se referea suna ast-
fel: «Pentru Marcel, cu o prietenie ce nu poate fi distrus\, fie furtuna cît de rea. Walter». Dar s-a
în[elat, s-a în[elat temeinic. Prietenia noastr\ s-a dovedit c\ poate fi distrus\, iar cei care au
contribuit la aceast\ distrugere n-au decît s\-[i cerceteze con[tiin]a”... 
Cîndva, în adolescen]\, treceam cu un prieten pe strad\. Era aproape noapte. Am auzit mîrîit
de cîini. Prietenul meu, ditamai b\iatul, speriat, m-a împins spre umbra care-[i f\cuse apari]ia.
M-am izbit nu de cîine, ci de plasa fin\ de metal, pe care niciunul dintre noi nu o v\zusem.
Nu m-am sup\rat, am în]eles, instinctul de ap\rare era mai puternic decît el. Am rîs, l-am
consolat, iar am rîs. N-are nimic! Dup\ dou\zeci de ani, cînd un alt fel de mîrîit cîinesc [i-a
f\cut apari]ia pe lîng\ noi, a f\cut, simbolic, acelea[i gest, neb\rb\tesc. Acum nu mai era
vorba despre instinctul de conservare, era vorba despre cu totul alte… instincte. Straniu!
Acum n-am mai rîs împreun\, nu l-am mai consolat (eu pe el!), totul mi s-a p\rut atît de…
cinic. {i cînd te gînde[ti c\, citind, ca pe literatur\, o carte a lui Gellu Naum în care vorbe[te
despre “lumea cîinilor” (oameni), eu nu în]elesem mai nimic! Priveam doar “sistemul lui
metaforic” (desenat într-un frumos manuscris).
Ultima oar\ cînd am fost mu[cat\ de un cîine, cineva mi-a zis c\ ar fi trebuit s\ vorbesc
cu el. De atunci vorbesc cu cîinii, pentru c\ mi-e fric\ de ei. Cu ceilal]i “cîini” nu pot vorbi,
de[i nu mi-e fric\ de ei. Diferen]a dintre cîine [i om este c\ primul m\car te avertizeaz\
cînd nu-i convine ceva. 
Ar mai fi [i… esteticîinii – esthétichiens, cum îi numea René Daumal (un minunat
suprarealist). Nu mai [tiu exact ce sens d\dea Daumal acestui cuvînt. Ei sînt, pentru
mine, acei cinici (cîini) esteticieni care practic\, printre altele, politica indiferen]ei. Se
fac c\ nu v\d ceea ce e de v\zut, nu spun ceea ce e de spus, se fac c\ plou\, sînt pen-
tru ”pace [i lini[te” (a[a suna un slogan electoral din 1990), dau din col] în col], î[i v\d
de mica (“marea”) lor estetic\, nu au sentimente morale (ele le-ar încurca ascensi-
unea spre zenitul socioculthural), sînt sereni. Indiferen]a lor e o form\ de cruzime.
Cînd în spatele lor se produc nedrept\]i (mici [i mari), fraude morale, lin[aje sim-
bolice, ei nu vor s\ vad\ decît floricelele din fa]\. Nu au con[tiin]a p\tat\. Pentru
c\ nu au con[tiin]\.

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). 

volubilis
oameni, 
c\ini, 
estetic\ini
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CCeennuu[[\\rreeaassaa, regia Silviu Purc\rete
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deloc literatur`
C`mon! ItÕs just a game!L

a început, fotbalul era un joc. Ni[te englezi se întîlneau pe t\p[an [i b\teau o b\[ic\ - f\ceau mi[care, socializau
[i se sim]eau bine. Apoi, distrac]ia lor a devenit din ce în ce mai cunoscut\ [i a ap\rut o categorie de oameni
c\rora le f\cea pl\cere s\ se uite la jocul lor. Ast\zi [tim foarte bine ce a devenit fotbalul, care a încetat de
mult s\ mai fie un joc. Este, mai degrab\, o industrie în care se învîrt mul]i bani, pentru “actori”, [i un spa]iu

de manifestare a pulsiunilor agresive [i a urii, pentru spectatori.
Cam acela[i lucru s-a întîmplat [i cu arta [i, prin urmare, cu literatura. Cîndva, arta era o form\ de divertisment.
Ascultai muzic\ s\ te sim]i bine, vedeai o tragedie sau o comedie ca s\ te bucuri de ceea ce vezi [i s\ te descarci de
grijile zilnice (catharsis-ul prin compasiune, suferin]\ sau rîs), iar tablourile î]i înfumuse]au pere]ii locuin]ei [i via]a.
Literatura era [i ea o form\ de spectacol, dar în care erai pus tu însu]i s\ joci personajele [i s\ reconstruie[ti decorul.
{i a[a a r\mas [i acum - un fel de joc video din seria RPG (Role Playing Game), în care îmbraci hainele unui personaj
[i te plimbi prin via]a lui, într-un spa]iu cu mai mult de trei dimensiuni îns\. C\ literatura este de fapt o form\ de
divertisment, ceva care ne provoac\ pl\cere, o dovede[te [i ceea ce spunem dup\ ce termin\m o carte: “mi-a pl\cut”/”nu
mi-a pl\cut”. Pîn\ la urm\, dincolo de teoretiz\ri [i explica]ii savante, totul în literatur\ se reduce la acest binom -
“mi-a pl\cut”/”nu mi-a pl\cut”.
Începînd cam cu romantismul, dac\ nu chiar ceva mai înainte, arta [i-a pierdut, încet-încet, statutul de form\ de
divertisment [i a început s\ fie considerat\ ceva grav, m\re], fundamental. Artistul însu[i s-a transformat dintr-un artizan
sau un om care distra curtea [i regele cu produc]iile lui, într-un Creator, o fiin]\ impregnat\ de substan]a divin\. Faptul
c\ romantismul i-a lipit [i eticheta de “geniu” face parte din aceea[i mi[care de ridicare pe soclu a artistului [i a lucrurilor
care ies din mîinile lui. Dintr-un mijloc de livrare a bunei-dispozi]ii [i a pl\cerii, arta a devenit un soi de religie [i oamenii
au început s\-i ridice altare. Cu timpul, ea a c\p\tat chiar o importan]\ mai mare decît via]a. Oferea modele pentru
via]\, uneori negînd înse[i datele fire[ti ale existen]ei (s\ ne gîndim la cî]i [i-au modificat [i artificializat via]a sau au
ajuns chiar s\ se sinucid\ în urma lecturii unor c\r]i ca Suferin]ele ttîn\rului WWerther sau, venind mai în zilele noastre,
cele ale lui Cioran). Artistul însu[i era mistuit de patima crea]iei, ca un [aman posedat care danseaz\ pîn\ la epuizare,
pentru care e mai important s\ exprime voin]a zeului decît s\ aib\ grij\ de integritatea fiin]ei sale sau de prezervarea
func]iilor vitale.
Calitatea de geniu (ce-o fi însemnînd asta...) a ajuns s\ prevaleze [i s\ pun\ în parantez\ toate celelalte calit\]i
umane. Auzi despre cutare artist c\ a fost un om josnic, un tic\los, o scursur\ uman\ care le-a f\cut celor din jur via]a
un co[mar. “Da, dar e un geniu!”, se spune – [i asta pare c\ atîrn\ decisiv în balan]\ [i anuleaz\ orice monstruozitate
a individului respectiv.
Arta î]i d\ dreptul s\ sacrifici orice [i pe oricine. Îmi povestea, de exemplu, fiul unui scriitor (care, în parantez\ fie
spus, este unul de mîna a doua, a treia) cum a fost toat\ copil\ria terorizat de mama lui care-i spunea “ssst, tata lucreaz\!”.
Nu putea s\ se joace, nu putea s\ fac\ nimic. {i pentru ce i-a distrus marele creator copil\ria fiului s\u? Pentru o
oper\, precum spuneam, de doi bani. (Las\ c\ nici dac\ ar fi fost una de referin]\ nu ar fi meritat sacrificiul...)
Ast\zi, literatura a început s\-[i mai piard\ din aura mistic\ pe care-o avea alt\dat\. Asta pentru c\, în primul rînd,
interesul publicului se îndreapt\ acum c\tre alte z\ri. Este, poate, momentul ca scriitorii s\-[i redescopere firescul, s\
revin\ cu picioarele pe p\mînt. {i a[a ar avea [ansa s\ devin\ simpatici.

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

cezar

paul -
b`descu

m`d`lina ghiu
cititorul dde pprofesie

Î
n prim\vara anului 1990, pentru mine s-a împlinit visul cititorului împ\timit: lucram într-o editur\! Am
început, ca orice viitor redactor care se respect\, prin a face corectur\. Timp de 16 ani, am vie]uit „sub
patru regi”: George B\l\i]\, Magdalena Bedrosian, Dan Cristea [i, acum, Silviu Lupescu. De la fiecare am
înv\]at secrete ale muncii de editor. De la George B\l\i]\, umorul [i deferen]a; de la Magdalena

Bedrosian, competen]a [i rigoarea; de la Dan Cristea, noble]ea [i enciclopedismul; de la Silviu Lupescu, mecenatul
[i curajul pionieratului.
La început, înghi]eam pe ner\suflate sute de pagini, mai puneam o virgul\, mai reparam un cuvînt, o expresie,
o fraz\, discutam cu autorul, încercam s\-l înduplec, s\-l conving, apelam la DOOM, la Îndreptar, DEX, Petit
Robert, Larousse, Webster… Gata, tihna mea de cititor luase sfîr[it. Cu fiecare carte pe care d\deam „Bun de
Tipar” mi se schimba statutul, deveneam „cititor profesionist”. Nu-mi mai alegeam singur\ c\r]ile, nu mai puteam
s\ le abandonez, le citeam în manuscris, cu creionul în mîn\. Abia într-un tîrziu le mîngîiam copertele [i filele
tip\rite, le adulmecam mirosul de cerneal\ tipografic\. Eram redactorul de carte.
Redactorul de carte este personajul care deschide cadourile înainte s\ vin\ Mo[ Cr\ciun, nemul]umit c\ iar a
primit o pijama sau în culmea fericirii c\, în sfîr[it, se poate împodobi cu un colier de diamante – nu de
pu]ine ori ne[lefuite sau chiar false.

Redactorul de carte este personajul lucid [i vigilent care nu trebuie s\ se lase furat de poveste [i de vorbele me[te[ugite ale autorului, el trebuie
s\ caute pete în soare, cu gîndul la criticul care, la cel\lalt cap\t al pun]ii care e orice carte, caut\ noduri în papur\ [i pentru care nihil novi.
Redactorul de carte este personajul care are privilegiul de a-[i cunoa[te personal autorul. Atît pe cel consacrat [i celebru, cît [i pe
debutantul timid sau hiperactiv – [i unul [i cel\lalt î[i aduleaz\ progenitura din hîrtie [i cerneal\. {i mai are privilegiul de a evalua,
primul, starea de s\n\tate a acesteia. Unele sînt obeze, altele distrofice, unele supradotate, altele oligofrene, unele vesele, altele triste…
To]i p\rin]ii vor pentru progeniturile lor coperte lucitoare, faim\ [i renume (mondial). Ce p\rere ave]i, domnule redactor? Grea misie…
Redactorul de carte este personajul care apare dup\ „Epilog” [i ac]ioneaz\ în „Caseta tehnic\”, al\turi de tehnoredactor, corector
[i grafician. Un personaj misterios pe care nici autorul, nici cititorul nu-l vor cunoa[te vreodat\.
Dragi cititori, nu cere]i sfatul unui redactor de carte înainte de a intra într-o libr\rie. El nu este avizat s\ vi-l dea pentru c\, în
afara faptului c\ este un personaj, el este [i un cititor profesionist. Rela]ia lui cu cartea este prea apropiat\ pentru ca el s\ mai
poat\ fi obiectiv. L\sa]i-v\ prin[i în mrejele lecturii, nu v\ lega]i de catarg, nu v\ pune]i cear\ în urechi, deschide]i-v\ larg
ochii [i sufletul. Uimi]i-v\, înfiora]i-v\. CITI}I!

MM\\dd\\lliinnaa GGhhiiuu, are 48 de ani [i a absolvit Facultatea de Limbi [i Literaturi Str\ine, Universitatea Bucure[ti. A fost membr\ a Cenaclului de Luni. Trei ani a predat
limba român\, limba rus\ [i limba francez\ în satul B\rbule[ti [i la Institutul de Marin\ din Constan]a. {apte ani a fost traduc\toare la uzina “Grivi]a Ro[ie”.
Din 1990 lucreaz\ la Editura Cartea Româneasc\. Iar în prezent este redactor-[ef la aceea[i editur\. Este c\s\torit\ cu Bogdan Ghiu [i are doi copii: Daria [i
Miron.



P
R

: fa
]`

 - p
rofil

27

costi

rogozanu
autofic]iuni*

fabul` \\n ccare 
e iimportant 
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La 9 plec la serviciu. Lucrez undeva în centru. Pe m\sur\ ce metroul se apropie
de Universitate, coboar\ nesp\la]ii [i urc\ aftershave-urile scumpe [i fe]ele mai bine
acoperite de fard. Merg înc\ vreo trei sute de metri de la gura de metrou de la Roman\.
Am avut trei slujbe în 15 ani. Am doi copii. Am avut 4 patroni pe care îi ]in minte ca pe un

fel de ta]i ai mei. De unul am fost mîndru. De ceilal]i trei îmi amintesc ca de tat\l meu natural care
m\ b\tea [i m\ punea s\-i spun cît e de puternic. Dar mi-am ales un job unde pot s\ stau cu capul la
cutie lini[tit. Doar de vreo dou\ ori pe an intervine confruntarea cu propriile reu[ite [i prima de sfîr[it de
an, atît. În rest, îmi scriu programele la timp [i fug.

E ca în copil\rie, e bine s\ taci [i s\ faci. S\ ui]i de cum se ceart\ ai t\i, de cum te ceart\, de cum te acoper\ cu
gratiile înv\]\mintelor lor, experien]elor lor, degetelor lor b\tucite de munc\. S\ stai [i s\ a[tep]i marele
moment cînd ie[i afar\ s\ te joci cu copiii. Acum, acel „afar\” din copil\rie e „acas\.” Dup\ ce mi-o trag \[tia la
serviciu în fel [i chip, fug repede acas\ [i joc cu so]ia mea frumoas\ cu pielea galben\ table. Sau joc [ah cu fiul
meu cu un cap foarte mare. Dup-aia mai citesc din c\r]ile mele de informatic\ sau recitesc poeziile pe care le
scriam în liceu. Ea zice c\ sînt frumoase. Aia mic\ zice, în felul ei, c\ i s-a cam f\cut foame.

Uneori nu am chef s\ nimeresc gura de metrou [i pornesc ca o cîrti]\ pe jos înapoi acas\ [i m\ uit printr-un abur greu,
ca de canalizare, la hainele [ic sclipicioase [i la corpurile ca ni[te m\rfuri de firm\ afi[ate de pu[toaice. M\ mai uit [i la
b\rba]i care arat\ ca în reviste. De unde au atî]ia bani. La televizor m\ uit la procesul comunismului. La birou m\ uit
drept în fa]\, pe fereastr\, la apartamentul de vizavi unde o doamn\ blond\ foarte frumoas\ se las\ batjocorit\ de tot
felul de mojici. 

Alteori scriu într-un carne]el cu coper]i cartonate, scriu cu un pix care are un fel de past\ stacojie, o  chestie care se nume[te
„a[ vrea”. M\ ajut\ [i so]ia mea, mai scrie [i ea cu degetele ei ca ni[te cremvur[ti la borcan din \ia buni. De exemplu a scris
acum dou\ s\pt\mîni, cînd a jucat o echip\ de la noi din cartier, „a[ vrea ca suporterii s\ fie cumin]i”. Iar eu am completat:
„a[ vrea ca oamenii s\ se bucure f\r\ s\ fac\ r\u nim\nui”, eu fiind mai filozof.

Noi nu prea ie[im împreun\ din cas\ pentru c\ de fiecare dat\ ni se întîmpl\ cîte ceva. Ba se ia cîte un mîrlan de so]ia
mea care este extraordinar de frumoas\ [i mie mi-e fric\ s-o ap\r [i atunci o trag repede dup\ mine s\ ajungem unde avem
de ajuns. Poate c\, dac\ voi reu[i s\ iau ma[in\, vom ie[i mai des. {i oricum ne place s\ st\m în pat cocolo[i]i unul în altul
[i s\ ne povestim despre cum ne-am cunoscut.

Eu cred c\ totul ar fi frumos dac\ oamenii ar fi ca noi, ca mine, ca ea, ca fiul meu [i ca aia mic\. Este filozofia mea de via]\
asta. De s\rb\tori mergem la socri. Pîn\ atunci, iubita mea mai merge o dat\ cu micu]ii la ai ei s\ preg\teasc\ unele [i
altele. Deci r\mîn singur vreo cîteva zile. {i, de[i mi-e dor de ea de mor, e foarte pl\cut s\ stau [i singur. Mai scriu în
carne]el, atunci îmi vin cele mai rele [i grele gînduri, iar apoi fac o chestie care îmi face o mare pl\cere. M\ uit pîn\
tîrziu la filme porno [i-mi închipui c\ ea m\ în[eal\ cu to]i \ia care par c\ nu [i-au tras-o trei ani de zile [i c\ [i-au
frecat-o tot atî]ia ani ca s\ poat\ s\ ejaculeze vreo juma de kil. Îmi închipui asta, mai ales c\ ea e mai frumoas\ decît
multe de acolo, [i-mi dau seama c\ îi sînt cumva insuficient. {i m\ gîndesc la lucrurile astea [i m\ termin a[a, cum
s\ zic, în for]\ [i în lini[te.

Dup\ s\rb\tori ne întoarcem la zilele urîte de slujb\ [i drumuri mocirloase. Atunci ne e cel mai greu, cu
datorii f\cute pentru cadouri, cu rate mai mari, cu privirile noastre prinzînd ca într-un senvi[ capetele cu ochi
m\ri]i ale celor doi copii. A[ vrea, cînd se va mai înc\lzi afar\, s\ fiu pu]in mai puternic.

* 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, comentator monden. A colaborat la RRoommâânniiaa lliitteerraarr\\, OObbsseerrvvaattoorr
ccuullttuurraall, SSuupplliimmeennttuull ddee ccuullttuurr\\. Redactor-[ef, timp de mai bine de un an, la AApprrooppoo ttvv.. A publicat volumul
AAggrreessiiuunnii,, ddiiggrreessiiuunnii, ap\rut în 2006 la Editura Polirom.
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C
ristina Argintaru, PR Executive la Humanitas.

Lucru la fel de greu de scris pe cît de greu îmi
vine (înc\) s\-l cred. Totul 
a-nceput acum mai bine de cinci luni, cînd am

cunoscut-o pe Lidia Bodea, fapt\ bun\ pentru care-i
r\mîn recunosc\toare Denisei Com\nescu. Nu [tiu ce-a
v\zut Lidia la/în mine, cert e c\ la scurt\ vreme dup\
discu]ia noastr\ „bîntuiam” pe holul Humanitas-ului cu
o agend\ în bra]e, a[teptînd-o s\ m\ pun\ la treab\. Nu
m\ dezmeticisem prea bine, înc\ nu eram foarte
convins\ c\ [tiu în ce m\ bag [i nici foarte încrez\toare
c-o s\ m\ descurc. Noroc cu încrederea altora în mine –
cine n-are p\rin]i [i prieteni ca ai mei... s\-[i cumpere!
Pe scurt, la capitolul „emo]ii” a fost cam ca-n prima zi de
[coal\. S\ revin la ce-ar trebui, de fapt, s\ spun. Treaba
asta cu PR-ul m\ prinsese deja, dar n-apucasem s\
lucrez suficient în promovare ca s\-mi dau seama 
într-adev\r cu ce se m\nînc\. Recunosc c\ sînt
momente în care-mi vine s\ dau bir cu fugi]ii [i 
m\-ntreb ce-o fi fost în capul meu. Doar c\ n-am prea
mult timp s\ m\ gîndesc la asta. {i mai am lîng\ mine [i
ni[te oameni fantastici, pe nume Gabriela Maaz [i
R\zvan Pahon]u, care m\ ajut\ extrem de mult, chiar
am reu[it s\ facem o echip\ foarte bun\. 
Nu mi-am propus s\ ridic statuie nim\nui prin rîndurile
astea, dar n-am cum s\ vorbesc despre mine [i despre
ce fac acum f\r\ s\ aduc vorba de persoane mai mult
sau mai pu]in cunoscute Dvs., c\ci dac\ n-ar fi fost
întîlnirile mele cu ace[ti oameni, n-a[ fi scris probabil
lucrurile astea acum. Cum dac\ în liceu n-a[ fi avut o
profesoar\ de român\ incredibil\, n-a[ fi ajuns s\ fac
Litere. (Dac\ profesorii ar fi ceva mai bine pl\ti]i, a[ fi
probabil [i-n ziua de azi în ~nv\]\mînt.) Iar cînd a fost
vorba de mers mai departe, am ales s\ fac ceva pentru
c\ am [tiut „din prima” c\ mi se potrive[te – a[a am
ajuns s\ fac redactare. {i cînd am vrut mai mult, mi-am
dat seama c\ acolo unde eram deja de vreo doi ani [i
mai bine f\cusem cam tot ce se putea face [i nu mai
prea aveam ce s\ încerc. {i-a[a am ajuns la Humanitas,
unde am parte de ritmul de lucru care mi se potrive[te.
Muncesc mult, îmi place la nebunie ce fac [i încerc s\ fac
totul cum trebuie, nu-mi place deloc s\ dau gre[ [i nu
mi-e deloc u[or s\-mi accept e[ecurile. Sînt norocoas\
pentru c\ de fiecare dat\ cînd am vrut mai mult, mi s-a
spus c\ pot, c\ sînt în stare [i pentru c\ de fiecare dat\
am avut parte de întîlniri cu oameni care-au crezut în
mine [i mi-au dat o [ans\. Sînt curioas\, mereu vreau
s\-ncerc [i altceva ([i-aici am parte de lucruri noi în
fiecare zi)... Cred, de fapt, c\ sînt într-o continu\
întrecere cu mine îns\mi.

s\nt \\ntr-oo 
continu` \\ntrecere 

cu mmine \\ns`mi

cristina 
argintaru
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Traducere de Mirella AcsenteScrierile lui Carson MMcCullers (1917-1967) au

fost adeseori descrise ca gotice,  grote[ti [i

bizare, dovedind o clar\ preocupare pentru

morbiditate, dar [i o imens\ capacitate de

umor. Scrierile sale combin\ cu succes în

opera sa oroarea cu umorul sudist, într-o

viziune tragicomic\ asupra vie]ii. 

Balada ttristei ccafenele, în curs de apari]ie la

Editura Leda, Grupul Editorial Corint, în

traducerea Mirellei Acsente, cu o prefa]\ de

Alexandru Matei, este povestea a trei oameni

dintr-un mic or\[el din Sud — proprietara

cafenelei, so]ul ei eliberat condi]ionat din

închisoare [i un v\r îndep\rtat al femeii, un

pitic coco[at. To]i trei iubesc, „dar nimic bun

nu poate ie[i din asta”, c\ci, a[a cum

comenteaz\ autoarea, „evenimentele unei

iubiri sunt adeseori triste [i ridicole” — so]ul o

iube[te pe so]ie, so]ia îl iube[te pe pitic, iar

piticul îl iube[te pe so].

P\i o c\l\torie ca asta nu e ceva cu care s\ te lauzi. (…)
Dac\ suferea c`nd îl vedea pe V\rul Lymon ]in`ndu-se prin ora[ dup\ Marvin
Macy, de ce nu l\murea lucrurile odat\ pentru totdeauna [i nu-i spunea
coco[atului c\ dac\ mai avea de-a face cu Marvin Macy o s\-l dea afar\
din cas\? Asta ar fi fost u[or, [i V\rul Lymon ar fi trebuit s\ i se supun\,
c\ci altfel s-ar fi aflat în trista situa]ie de a r\m`ne singur în lume. Dar
domni[oara Amelia p\rea s\-[i fi pierdut voin]a; pentru prima oar\ în
via]\ ezita, ne[tiind ce cale s\ aleag\.  {i, la fel ca cei mai mul]i oameni
afla]i în nesiguran]\, f\cu cel mai r\u lucru cu putin]\ – începu s\
ac]ioneze pe mai multe c\i, toate contrare una alteia. 
Cafeneaua era deschis\ în fiecare sear\ ca de obicei [i, lucru destul de
ciudat, c`nd Marvin Macy intra pe u[\ cu mersul lui ]an]o[, cu coco[atul
urm`ndu-l îndeaproape, nu-l alunga. Îi d\dea chiar s\ bea pe gratis [i-i
z`mbea într-un fel str`mb, ciudat. În acela[i timp preg\ti pentru el o
capcan\ teribil\ în mla[tini care cu siguran]\ i-ar fi adus moartea dac\
ar fi c\zut în ea. Îl l\s\ pe V\rul Lymon s\-l invite duminica la pr`nz, [i
apoi încerc\ s\-l fac\ s\ cad\ pe c`nd cobora sc\rile. Începu o campanie
de r\sf\]uri pentru V\rul Lymon – lu`ndu-l în c\l\torii obositoare la diferite
spectacole ce se ]ineau în locuri îndep\rtate, merg`nd cu ma[ina
treizeci de mile, duc`ndu-l la Forks Falls pentru a vedea o parad\.  Una

peste alta, a fost o perioad\ cumplit\ pentru domni[oara Amelia. Dup\
p\rerea celor mai mul]i, o luase pe o pant\ gre[it\ [i nebuneasc\, [i toat\

lumea a[tepta s\ vad\ ce se va alege din toate astea. 
Vremea se r\ci din nou, iarna coborî asupra ora[ului, [i se întuneca înainte

ca ultimul schimb de la ]es\torie s\ se termine. Copiii se duceau la culcare cu
toate hainele pe ei, iar femeile se înc\lzeau la foc, vis\toare, cu fustele ridicate

la spate. Dup\ ce plou\, noroiul de pe drum se transform\ în f\ga[e tari [i
înghe]ate, se vedeau p`lp`iri slabe de lumin\ de lamp\ la ferestrele caselor, iar

piersicii erau costelivi [i dezgoli]i. În nop]ile întunecate [i t\cute de iarn\, cafeneaua era punctul central cald
al ora[ului, cu luminile sale str\lucind at`t de puternic înc`t puteau fi z\rite de la un sfert de mil\ dep\rtare.
Marea sob\ de fier din fundul înc\perii duduia, trosnea [i se înro[ea. Domni[oara Amelia f\cuse draperii ro[ii
pentru ferestre, iar de la un comis-voiajor care trecu prin ora[ cump\r\ un buchet mare de trandafiri de h`rtie
care p\reau naturali. 
Dar nu doar c\ldura, ornamentele [i lumina str\lucitoare f\ceau cafeneaua s\ fie ceea ce era. Exist\ un motiv
mult mai ad`nc pentru care cafeneaua era at`t de important\ pentru ora[. {i acest motiv mai ad`nc are leg\tur\
cu o anumit\ m`ndrie care p`n\ acum nu fusese cunoscut\ prin aceste p\r]i. Pentru a în]elege aceast\
nou\ m`ndrie trebuie s\ ne g`ndim la lipsa de valoare a vie]ii omene[ti. Întotdeauna erau o mul]ime de
oameni în jurul unei ]es\torii – dar rareori exista pentru fiecare familie suficient\ hran\, îmbr\c\minte [i
bani pentru a pl\ti un r`nd de b\utur\. Via]a putea deveni o lung\ zbatere nel\murit\ doar pentru a
ob]ine lucrurile de care ai nevoie ca s\ supravie]uie[ti. Iar problema cea mai tulbur\toare este c\ toate
lucrurile folositoare au un pre], [i pot fi cump\rate doar cu bani, c\ci acesta este modul în care
func]ioneaz\ lumea. {tii, f\r\ s\ trebuiasc\ s\ te g`nde[ti de ce e a[a, c`t e pre]ul unui balot de bumbac,
sau al unei litre de melas\. Dar pentru via]a omeneasc\ nu s-a stabilit nici o valoare; ea ne este dat\ pe gratis
[i ne este luat\ f\r\ s\ fim desp\gubi]i. C`t valoreaz\? Dac\ te ui]i în jur, valoarea poate p\rea uneori prea
mic\, sau poate lipsi cu des\v`r[ire. Deseori, dup\ ce ai transpirat [i ai încercat [i vezi c\ lucrurile nu stau mai
bine pentru tine, se na[te în ad`ncul sufletului sentimentul c\ nu valorezi prea mult.

A[a cum era de a[teptat, Marvin Macy aduse cu el ghinionul înc\ de la început. A
doua zi vremea se schimb\ brusc, [i se f\cu foarte cald. Chiar [i în zori se sim]ea în aer
o z\pu[eal\ umed\, v`ntul aducea mirosul putred al mla[tinii, iar deasupra iazului verziu
al morii plutea un v\l de ]`n]ari m\run]i ce b`z`iau ascu]it. Era o vreme neobi[nuit\, mai

r\u ca în august, care adusese mari pagube.  C\ci aproape toat\ lumea din ]inut care avusese un porc
f\cuse la fel ca domni[oara Amelia [i îl t\iase cu o zi în urm\. {i ce c`rna]i puteau rezista pe o asemenea
vreme? Dup\ c`teva zile, peste tot se sim]ea un miros de carne ce se stric\ încet [i o atmosfer\ de jalnic\
risip\. Mai r\u înc\, la o reuniune de familie de l`ng\ drumul c\tre Forks Falls s-a m`ncat friptur\ de
porc [i toat\ lumea a murit. Era clar c\ porcul lor fusese infectat – [i cine putea [ti dac\ restul c\rnii
era sau nu sigur\? Oamenii erau împ\r]i]i între dorin]a de a m`nca o buc\]ic\ gustoas\ de carne de
porc [i teama c\ ar putea muri. Aceasta a  fost o perioad\ de mare pagub\ [i tulburare. 
Cauza tuturor acestor lucruri, Marvin Macy, n-avea nici un pic de ru[ine. Era v\zut peste tot. În
timpul orelor de lucru hoin\rea prin preajma ]es\toriei, uit`ndu-se în\untru pe fereastr\, iar duminica
î[i punea c\ma[a cea ro[ie [i se fudulea cu chitara lui în susul [i-n josul drumului. Era la fel de chipe[
– cu p\rul lui castaniu, buzele ro[ii, [i umerii la]i [i puternici; dar r\ul din el era prea bine cunoscut
pentru ca s\ ob]in\ ceva cu înf\]i[area lui ar\toas\. Iar acest r\u nu se m\sura doar în f\r\delegile
propriu-zise pe care le comisese. E adev\rat, jefuise sta]iile acelea de benzin\. Iar înainte de asta î[i
b\tuse joc de cele mai ginga[e fete din ]inut [i apoi se bucurase de ceea ce f\cuse. O mul]ime de
lucruri ur`te îi puteau fi atribuite, dar în afar\ de aceste tic\lo[ii se sim]ea în el o josnicie ascuns\
care plutea în jurul lui asemenea unui miros. {i mai era ceva – nu n\du[ea niciodat\, nici m\car în
august, [i acesta cu siguran]\ e un semn la care merit\ s\ cuge]i. 
Ora[ului i se p\rea acum c\ e mai periculos dec`t fusese înainte, c\ci în penitenciar trebuie s\ fi
înv\]at  cum s\ fac\ vr\ji. Altfel cum s-ar putea explica efectul pe care-l avea asupra V\rului Lymon?
C\ci din momentul în care-l v\zuse prima oar\ pe Marvin Macy, coco[atul fusese cuprins de o
pornire nefireasc\. În fiecare clip\ voia s\ se ]in\ dup\ acest criminal, [i f\cea tot felul de
lucruri proste[ti ca s\-i atrag\ aten]ia. Dar Marvin Macy fie îl trata
într-un mod detestabil, fie nu-l b\ga deloc în seam\. Uneori
coco[atul renun]a, se coco]a pe balustrada verandei din fa]\  la
fel cum se ghemuie[te o pas\re bolnav\ pe un fir de telegraf, [i
suferea în gura mare.
– Dar de ce? întreba domni[oara Amelia, uit`ndu-se lung la el cu
ochii ei cenu[ii, [a[ii, [i cu pumnii str`n[i cu putere.
– Oh, Marvin Macy, gemea coco[atul, [i doar sunetul numelui
lui ajungea pentru a-i întrerupe ritmul suspinelor, [i coco[atul
sughi]a. A fost în Atlanta, mai ad\uga.
Domni[oara Amelia cl\tina din cap [i fa]a ei era întunecat\ [i aspr\.
Nu putea suferi nici un fel de c\l\torie; pe cei care c\l\toriser\ la
Atlanta sau str\b\tuser\ cincizeci de mile de acas\ p`n\ la
ocean ca s\-l vad\ – pe oamenii ace[tia f\r\ ast`mp\r îi dispre]uia. 
– C\ a fost la Atlanta nu-i face nici o cinste, spuse ea. 
– A fost la penitenciar,  zise coco[atul,  plin de suferin]\
t`njitoare.
Ce argumente po]i s\ aduci împotriva unor asemenea dorin]e? În
uimirea ei, domni[oara Amelia nu p\rea nici ea prea sigur\ de
ceea ce spunea. 
– A fost la penitenciar, Vere Lymon?

Carson McCullers
balada tristei cafenele

Carson McCullers, TThhee BBaallllaadd ooff tthhee SSaadd CCaafféé,
Penguin Classics, 2001 [1951]
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derapaj

bunicii 
care nnu eexist`

ion manolescu
E

ra într-o dup\-amiaz\ oarecare de august, cu miros de praf [i

vanilie. M\ întorceam de pe munte împ\r]it: tocmai se pr\p\dise
bunic\-mea [i, în timp ce o parte din gînduri c\l\toreau cu Rapidul
375 [i fîlfîitul calm al perdelelor, p\strînd neatinse vîrfurile zim]ate

ale F\g\ra[ilor, cealalt\ r\mînea ag\]at\ de mirosul borcanelor din buc\t\ria
copil\riei. Fiecare sim] se afla acolo, închis în recipientele transparente
sau verzui prin care bunica Aneta î[i plimba degetele noduroase, cu verigheta
de aur sudat\ pe falange: bucuria, în borcanul cu pudr\ de cacao; încrederea,
în vasul cu boabe de gri[ (pe care îl credeam interminabil, pentru c\ mînu]ele
mele nu d\deau niciodat\ de fund); melancolia, în castronul cu f\in\, mereu
acoperit cu o pînz\ alb\ de tifon; triste]ea, în cutiu]ele cu mirodenii, care
împr\[tiau duminica [i de s\rb\tori aroma iute a timpului necru]\tor.
Nimeni nu m\ putea l\muri cum îmi pierdusem bunicii pe drum. Din primii,
cei veni]i pe filier\ patern\, nu r\m\sese decît o vest\ cro[etat\, cu
nasturi p\tra]i de sticl\ [i amintirea mîinii care mi-i încheia pîn\ la gît. Despre
ceilal]i, [tiam prea multe [i nu voiam s\ povestesc: un ofi]er de cavalerie
în permisie, înz\pezit în 1942 cu Fordul pe Vîrful P\duchiosu; so]ia lui blond\,
care îl privea din spatele geamurilor aburite cum amenin]a lupii cu un
revolver. Destinul calm [i puternic al Manole[tilor fusese întotdeauna legat
de-un munte, ca [i cum întret\ierea fireasc\ de bucurii [i nenorociri pe care
via]a ne-o preg\te[te rînjind nu putea veni decît de-acolo. O noapte pe
bancheta din spate a automobilului scufundat în n\me]i [i, cît ai clipi din
pleoape sau ai mi[ca penelul pe-o foaie de hîrtie, istoria luase alt curs.
Mai trebuia g\sit\ doar vocea care s-o spun\.

De fapt, bunicii nici nu existau. Cît tr\iser\, îi ignorasem dezinvolt. Privirea
îi ocolise, iar memoria îi înregistrase ca pe ni[te prezen]e difuze [i mecanice,
un soi de aparate transparente cu p\l\rie [i [or], construite special
pentru a ne hr\ni pe noi, copiii. În fiecare diminea]\, un arsenal întreg de
pungi [i saco[e, castroane [i tig\i, linguri [i polonice se punea în mi[care
în slujba noastr\. Casa aluneca într-un nor de f\in\, prin care pîlpîiau mîinile
gr\bite [i flac\ra alb\struie a aragazului. De Cr\ciun, norul se a[eza într-o
copaie [i, învelit în g\lbenu[uri grele de ou, începea s\ miroas\ a nuc\,
stafide [i coji de portocale. 
Nici înainte s\ se pr\p\deasc\, nu-i v\zusem prea bine. Bra]ele încremeniser\,
corpurile fuseser\ prinse în a[ternuturi adîncite, p\tate de ceai [i urin\.
Dedesubt, cineva strecurase o folie de plastic, s\ protejeze salteaua. Mintea
nu mai func]iona. Cuvintele se dezlipiser\ de creier, buzele întredeschise
nu mai scoteau nici un sunet, iar, dac\ ar fi f\cut-o, nici Dumnezeu nu l-ar
fi în]eles. În fiecare noapte, treizeci de kilograme de ap\, oase [i
tegument a[teptau s\ fie p\r\site de suflul care le f\cea s\ simt\
ap\sarea de fier a pl\pumii peste degetele inerte. {i tot atunci, acelea[i
kilograme se rugau, într-o limb\ numai de ele [tiut\, s\ nu fie [terse de
pe lumea asta.

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).

elena dr`ghici

O
9 e-revist\ cultural\: EgoPhobia. Revista a fost fondat\ în iunie, 2004, avîndu-i ca editor pe

Sorin-Mihai Grad [i redactor-[ef pe {tefan Bolea. Axat\ pe literatur\ [i filosofie, EgoPhobia
este revista genera]iei 2000. Referitor la genera]ia 2000 pe chiar forumul redac]iei sînt
discu]ii aprinse între cei care cred în existen]a unei noi genera]ii [i cei care consider\ c\

termenul “genera]ie” este “o chestie trist\” al c\rei dezavantaj este “beh\itul în grup”.
Iat\ ce spune editorul despre miza revistei : “Într-o ]ar\ în care nu se mai cite[te, dar se vorbe[te [i

chiar scrie parc\ mult prea mult se aude deseori c\ de fapt aproape totul e maculatur\, c\ avem de-a face
cu vorbe goale, iar unde e ceva valoros e cu siguran]\ copiat de undeva. Ce se înt`mpl\ în general în cultur\
se poate particulariza [i la literatur\. Tinerii talenta]i nu prea sunt b\ga]i în seam\, pot publica doar în
cîteva locuri, iar marile edituri [i revistele importante îi cam ignor\. Cam acesta e contextul în care apare
EgoPHobia. 
Sîntem tineri, dar nu urm\rim s\-i marginaliz\m pe cei mai în vîrst\ care scriu bine. Nu planific\m nici o
revolu]ie. Vrem s\ scriem, vrem s\ public\m, vrem s\ ne facem auzi]i [i citi]i. Scîntei exist\ în mai multe
locuri, unele edituri au început s\ publice mai des autori contemporani, iar pe internet au ap\rut cîteva site-
uri [i publica]ii culturale unde cei neb\ga]i în seam\ de mainstream î[i fac cunoscute crea]iile. Nu putem
decît spera c\ EgoPHobia s\ aprind\ flac\ra care s\ arate tuturor c\ în Romania se scrie [i bine chiar acum.
Probabil c\ nu va fi a[a, dar n\d\jduim s\ reu[im s\ producem una dintre scînteile care, împreun\ cu celelalte,
s\ aprind\ focul.” (de pe site-ul Romanian NNewws).
Sec]iunile cuprinse în revist\ sînt variate: „editorial”, „invitat”, „articole”, „critic\”, „poezie”, „proz\”, „filosofie”,
„English”. Unul dintre invita]i a fost Ionu] Chiva, iar `ntreb\rile sosite la redac]ie pentru el au fost foarte
amuzante: „Animalul preferat? Culoarea preferat\? Echipa de fotbal preferat\? Muzica preferat\ (Larisa
Popa), Tu chiar ai doar 48 de kile??? (Marius Bledea), Domnule Chiva, cît din 69 e autobiografic? V-a murit
vreo iubit\? Ave]i un prieten închis la ospiciu? V\ ocupa]i cu pornografii? (Denisa C.)”. Se vede de la o
po[t\ cît de interesa]i sînt oamenii mai mult de via]a intim\ a scriitorului [i mai pu]in de textul în sine.
Recomand cu c\ldur\ partea de „Experiment”. Lucr\rile care mi-au s\rit în ochi au fost un colaj de text [i
fotografie al lui Anilu Adam, intitulat P16 [i experimentul literar Ochil\ (texte în care personajul Ochil\
apare în diferite ipostaze, angajat ca l\ptar, poet sau un Ochil\ feminin).
Prima mea interac]iune cu EgoPhobia a fost cu num\rul 13. Am fost pl\cut surprins\ de efervescen]a
revistei, de dorin]a colaboratorilor de a oferi o oaz\ cultural\ tîn\r\ în spa]iul virtual. {i pentru c\ rubrica
mea presupune mai mult literatur\, m-am dus direct la sec]iunea „Proz\”. Am g\sit aici pove[ti interesante
ale unor tineri scriitori, sau aspiran]i: Bogdan Mure[anu, David Sima, Diana Todea. Mi-a fost destul
de greu s\ fac o selec]ie a textelor a[a c\ am ales un titlu la întîmplare : Azi mm-aam hhot\rît ss\-mmi iinventez

biografia de Teodora G\l\]ean. Am avut parte de o lectur\ a unor amintiri din comunism: Dacia crem
a p\rin]ilor, ecomonia la curent, feti]a care cre[te al\turi de bunici, într-o garsonier\ [i vorbe[te

cu copacii pentru c\ cei din jurul ei o consider\ o ciudat\: “Într-o zi eram singur\ în parc. Aveam
vreo 11 sau 12 ani, [i pentru c\ toat\ lumea m\ ocolea zicîndu-mi c\ sînt ciudat\, nu aveam

prieteni. Ce patetic sun\ s\ spun c\ prietenii mei erau copacii. St\team sprijinit\ de trunchiul
lor [i le spuneam tot ce aveam pe suflet(…)” Titlul textului anun]a mai mult decît am g\sit în

con]inut. Autoarea nu face decît sa treac\ rapid în revist\ ni[te imagini pe care ai senza]ia
c\ le-ai mai v\zut undeva. Pe m\sur\ ce citeam, m\ gândeam c\ poate în fraza

urm\toare voi g\si cheia textului, miezul, dar pîn\ la final nu am reu[it s\-mi dau seama.

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

EgoPhobia, oo nnou` bb`gare 
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C
a absolvent de Bachelor într-una din facult\]ile române[ti, Viena m-a întîmpinat

circumspect\, dac\ nu chiar suspicioas\. Mi-a cerut s\ probez prin acte înscrierea
în ]ara de ba[tin\ la un master ale c\rui cursuri nu le-a[ fi urmat oricum niciodat\.
Mi-a cerut cazier imaculat [i mii de EURO depu[i într-un cont la una din b\ncile

din ]ara gazd\. Mi-a cerut r\bdare ca s\ îndur cozi nesfîr[ite [i situa]ii kafkiene.     
Cum ar fi: o diminea]\ ce]oas\, tramvaiele trecînd prin fa]a cl\dirii Ambasadei Austriei la
Bucure[ti [i mirosind a rugin\. Aici, o mîn\ de oameni care a[teapt\ la coad\. Întreprinz\tori,
întocmiser\ o list\ din proprie ini]iativ\. Eu, printre cei din urm\. Dup\ mai bine de o or\
de la ora comunicat\, ne strig\ dup\ lista lor. Intr\m pe categorii de viz\: studente,
muncitoare, turiste din Republica Moldova. În\untru balamuc. Cei care nu primesc viza se
r\stesc în cor la func]ionarele din spatele sticlei. O moldoveanc\ de peste Prut li se adreseaz\
într-un rudiment de german\, i se r\spunde într-un fel de esperanto cu accent de internat
s\sesc. O b\trînic\ m\ roag\ în rus\ s\-i completez formularul. Eu nu vorbesc rus\. Îmi
vine r`ndul. Func]ion\reasa se r\]oie[te la mine din iner]ie. Pl\tesc taxa de viz\. Trei
milioane [i ceva. Cer chitan]a. Nu-i chitan]\. Adic\ chitan]e ar fi, numai c\ nu-i chitan]ier.
S\ revin mîine. Îmi încep repertoriul cu b\iatul de provincie venit în capital\. Nu am
unde s\ stau pîn\ mîine. Mie îmi trebuie chitan]a azi. La ce îmi trebuie chitan]\?
A[a, îmi trebuie mie. Ni se accelereaz\ pulsul [i viteza de pronun]ie. Pîn\ la urm\,
]ac-pac!, m\ trezesc cu viza în mîn\, ca în Snatch, pe ner\suflate. Anything to declare?
La facultatea din Viena m-a frapat spiritul de colegialitate. Faptul c\ staff-ul profesoral
ni se adresa cu dumneavoastr\ [i cu stimate colege [i stima]i colegi, [i c\ nu
f\cea uz de autoritate. Adic\, de exemplu, c\ profesorii nu se uitau lung la
fundul sau în decolteul studentelor, nici în cursuri, nici pe holuri, nici la examenele
orale. Apoi m-a uimit lipsa de concuren]\ între studente&studen]i. Nimeni nu
[tie ce note ai; nim\nui nu îi pas\ ce note ai. Rela]iile tind spre colaborare. Asta
nu înseamn\ lips\ de combativitate în ap\rarea propriilor idei, [i nici colaborare
în stil autohton, „salut, sunt Gelu, are careva o lucrare pe Democra]ie? Pls, dau
de b\ut, fac orice“. Înc\ mai primesc mail-uri de genul \sta pe forumul de la
facultatea din România. 
Exist\ o mic\ comunitate de studen]i&studente din România. Mai pu]in numero[i
decît pe vremea lui Maiorescu sau Blaga. Peste unii dai pe holurile Univesit\]ii
Wien, din întîmplare, o jumate de or\ vorbi]i în limba de împrumut, apoi î]i
spune c\ vine din Turnu-Severin. Cu al]ii te întîlne[ti în cluburi fi]oase, unde ]i
se vorbe[te despre fe]e de mobil, motoare în V, gagici [i cît de na[pa sînt românii.
Cu o alt\ categorie, la ambasad\, unde ambasadorul o ia pe ar\tur\ cu monologuri
despre însemn\tatea istoric\ a ader\rii ]\rii noastre la Uniunea European\ [i
unde audien]a academic\ se bate cu pumnul în piept p\truns\ de mîndrie
na]ional\ întemeiat\. La urm\ se m\nînc\ sarmale.
Pe treptele de la Universitate, la gurile de metrou, în Campus, în gr\dinile din fa]a
Hofburg-ului întîlne[ti ve[nicii cer[etori care te acosteaz\ cu un „D\-mi [i mie,
bitte, fie-]i mil\“. Dac\ ai ghinionul s\ te prind\ vorbind române[te devin mai
familiari [i mai insisten]i. 
Miercuri seara într-un local românesc de pe Gürtelul vienez. Steaua joac\ în grupele
Ligii Campionilor. Localul e amenajat „tradi]ional“. Arat\ ca scanat de pe afi[ele
agen]iilor de turism, alea decolorate de soare: mese din lemn, lambriuri din lemn,
tejghea din lemn, blide din lut ars, o serie de [tergare alb-ro[ii cu ciucuri în completarea
clopurilor de moro[an, b\nci din lemn [i oameni. În majoritate cople[itoare b\rba]i
cu lan]uri la g`t [i cu mormanul de chei de la ma[in\ înc`lcit printre degete. Se bea bere,
se comand\ mici, se vorbe[te aprins, se fumeaz\ îndemînatic. Fetele care servesc s`nt
blonde nenatural [i umbl\ în blugi mula]i. Începe meciul. Guri c\scate, oftaturi în cor,
interjec]ii. Se termin\ meciul. Eu [i cu o prieten\ cu care venisem, plec\m la urm\. Gol,
localul îmi d\ senza]ia c\ m\ aflu la Tezaur Folcloric. M\ a[tept s\ ias\ Fra]ii Petreu[i din
buc\t\rie în orice moment. Îmbujora]i. Mi-ar pl\cea s\ povestesc flash-ul \sta prietenei
mele. Dar ea e austriac\. Ca s\ se prind\ de faz\ mi-ar trebui s\ îi explic jumate din
istoria recent\ a ]\rii mele. O las balt\. Ea m\ întreab\: “auzi, ce înseamn\ pula mia pe
române[te?”. Eu îmi desfund urechile. S`nt u[or deconcertat. |sta e primul cuvînt românesc
pe care îl aud din gura ei. De unde i-a venit? Asta a prins ea din conversa]ii. Încerc s\-i explic.
Nu-i u[or deloc. Cum adic\ s\ zici: eram pe metrou, pula mia, d\-mi bricheta, pula mia? m\
întreab\. N-are nici o noim\. Îmi iau r\gaz o secund\ [i m\ gîndesc [i eu. Îi dau dreptate.
Ca s\ priceap\ ceva, m-apuc s\ dau explica]ii despre modalit\]ile noastre de a
comunica. În pauzele de respirare m\ gîndesc: de ce nu i-oi fi povestit eu de Fra]ii Petreu[i?! 
Înc\ un rînd înainte s\ închei. Acum c\ România a intrat în UE, Universitatea Wien s-a decis
s\ scoat\ studentele&studen]ii români de pe lista celor provenind din ]\ri din lumea a treia
[i care sînt scuti]i de la plata taxelor de [colarizare. Asta înseamn\ circa 700 de EURO în
minus din bugetul unei persoane din România venite s\ studieze în Viena.

OOvviiddiiuu PPoopp, 24 de ani, absolvent al SNSPA, actualmente masterand în 
{tiin]e Politice la Institut für Politikwissenschaft, Viena.
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Sirena sun\ ultima oar\ [i trenul se urni greoi din loc. Cîteva voci
rostir\ la unison faimoasa vorb\ a lui Gagarin cînd a plecat în
cosmos: Poehali. Mi-am luat ceaiul obi[nuit care nu lipse[te din
nici un compartiment al trenurilor sovietice, obicei p\strat [i

în ziua de azi [i am început s\ r\sfoiesc în continuare dosarul cu scrisori. Descop\r
cu surprindere o scrisoare, din coresponden]a cu Marele Instigator, scris\ acum

mul]i ani în urm\ [i în care vorbesc despre „noua mea Patrie”.
„Drag\... , m\ întrebi despre acomodarea cu noua lume, noua mea Patrie. O s\-]i spun

c\ am încercat s\ refac firul plec\rii mele din URSS [i îmi dau seama, privind în urm\,
c\ acea bucurie nebun\, triumfalist\ [i plin\ de speran]e a anilor ‘90 a fost de fapt [i o

mare tragedie. Nu vrei s\ [tii c\ astfel de gînduri sînt interzise aici de noua ideologie
dominant\, dar nu cred c\ aceste rînduri  vor fi publicate cîndva. Acum o spun cu convingere

c\, odat\ cu dispari]ia lumii vechi, pe care am urît-o atît de mult, s-a pierdut ceva fundamental.
E foarte greu s\ spun ce anume. {tim foarte bine c\ orice moarte, fie de sistem sau lumi,

aduce cu sine [i ceva tragic. Paradoxul face c\ la aceast\ înmormîntare nu am avut bocitoare,
ci l\utari. 

Dup\ moartea primei mele Patrii, cînd am revenit la Moscova, fosta mea capital\, mi-am
dat seama c\ acest ora[ e acum altceva [i c\ nu va mai fi niciodat\ ceea ce a fost. Este un
sentiment foarte straniu. În cî]iva ani, acele locuri unde te jucai, mergeai la [coal\, î]i plimbai
iubita prin parc au devenit ni[te locuri str\ine. Venind spre Odessa [i Chi[in\u, ora[e de care
m\ leag\ multe amintiri, acest sentiment se acutizeaz\. Sînt ora[e ce apar]in unor ]\ri care nu
au fost [i nu vor fi niciodat\ Patria ta. Aceste ora[e care au fost cîndva locuri intime, devin corpuri
str\ine. De fiecare dat\ cînd vizitez aceste ora[e, m\ apropii de ele cu mare team\ [i plec din
ele cu mult\ triste]e. Patria noastr\ a disp\rut fiindc\ a[a am vrut noi. Trebuie s\ ne asum\m
acest lucru.
Acum legat de noua mea Patrie. Mi-am dat seama de un lucru foarte interesant. A avea o
Patrie nu e suficient s\-i [tii limba, obiceiurile sau cultura, ci trebuie s\ ]i-o însu[e[ti. Am o stranie
senza]ie c\ Patria se înva]\ ca o limb\. Dac\ o înve]i de mic, ea devine parte din tine, o tr\ie[ti
instinctual, iar dac\ o înve]i la maturitate, ea este ca un corp str\in [i artificial. A[a c\ acum
îmi însu[esc noua mea Patrie [i nu cred c\ va deveni niciodat\ atît de intim\ cum a fost
prima mea Patrie. Sînt lucruri care nu stau în puterile noastre. Oricît a[ vrea s\ uit vechea lume,
oricît a[ vrea s\-mi însu[esc noua mea Patrie, este clar c\ r\mîne ceva artificial [i fals în mine.
Aceast\ ruptur\ creeaz\ un sentiment foarte intim al tragicului. E un sentiment pe care-l sim]i
[i e greu s\-l aduci la suprafa]\. Zi de zi, descop\r lucruri pe care chiar dac\ le în]eleg la
prima vedere, am nevoie de timp pentru a le pricepe cu adev\rat. S\-]i dau dou\ exemple.
Prima mea cal\torie de la Ia[i la Timi[oara. Practic, traversezi o bun\ parte a României. Aici
nu [tiu de ceai [i confort în trenuri. Se urc\ un domn în compartiment. Începem s\ discut\m.
Îl întreb unde merge. Îmi r\spunde cu un aer îngrijorat: „Merg tuuumai la Vatra Dornei!”.
A spus-o a[a cum spunem noi cînd mergeam la Vladivostok, adic\ la cap\tul p\mîntului.
Ne[tiind bine geografia României, am crezut c\ e foarte departe. Era la 3 ore de mers cu
trenul. Mai s\ pufnesc în rîs [i nu în]elegeam dac\ glume[te sau vorbe[te serios. El vorbea
foarte serios. Copilul lui f\cea armata acolo. {i atunci mi-am dat seama c\ geografia [i
timpul sînt percepute de noi total diferit. Avem percep]ii [i sentimente diferite
asupra multor lucruri.
Un alt exemplu. Îmi cump\r o revist\ Academia CCa]avencu. {tii bine c\ limba român\
e limba mea matern\ (al\turi de cea rus\). Citesc [i nu în]eleg nimic. Lumea în
jurul meu cite[te [i rîde, eu citesc, m\ întristez [i m\ înfurii. De ce? Fiindc\ aici exist\
un concept numit b\[c\lie pentru care eu nu am organ. Nu am un echivalent

rusesc al termenului. E apropiat de ironie, dar e o ironie zeflemitoare [i care ia
în derîdere lucrurile semnificative. E un fel de înjur\tur\ de mam\ neasumat\

[i spus\ sub forma unei glume. E un concept foarte straniu, greu de în]eles [i
cred c\ ]ine de spa]iul urban. Fac exerci]ii disperate s\-mi dezvolt acest organ,

dar deocamdat\ nu reu[esc. Ceea ce e [i mai grav, din punctul meu de
vedere, e c\ aceast\ b\[c\lie a devenit un soi de discurs critic. {tiu c\ e

greu de imaginat, dar încearc\: aceast\ luare în derîdere tinde s\ înlocuiasc\
discursul critic. Sînt convins c\ acest subiect te va incita. Te ]in la curent

[i va trebui s\-i dedic o analiz\ separat\...
E foarte stranie noua mea Patrie... o înv\] zi de zi.”

VVaassiillee EErrnnuu, 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 `n
cadrul Funda]iei Idea, Tranzit [i Editurii Idea. Actualmente lucreaz\ `n cadrul

Editurii Polirom. A debutat cu volumul NN\\ssccuutt îînn UURRSSSS (2006).

Jurnalul vremurilor
de infla]ie (II)

num`rul 2.......................................................................................decembrie 2006.................................................................................................noua literatur`



noua literatur`........................................................................................decembrie 2006...........................................................................................num`rul 2

tataie

bogdan
st`nescu

- prolog -
C\ au zis domne, ce-i cu atîta explozie a nefirescului,
Cînd s-a dovedit clar c\ se reduce totu’ la Tekhne, m\ aia la cap,
Spunea bunicu’, ceva vreme înainte s\ plece
Abia-[i f\cea bagajele în vremea aia,
Preg\tise placa de beton, înc\ st\tea pe 
C\priori de lemn, nefinisa]i, neexecuta]i,
Paraleli... bag\ tu mîna, nepoate, [i vezi de-i cald în\untru,
stai lini[tit, c\ nu e: iarna frig, vara cald de
te ia dracu’, da’ tu n-o s\ fii acolo, doar trei, patru stinghii albe,
una mai alb\ decît cealalt\, trei
patru zdren]e de[irate, în[irate, putrezite,
tu vei fi plecat la subsol
sau pe teras\. 

-1-
Se vedeau pe obrazul lui p\mîntiu [tampila viza
De plecare, [i din gur\-i prelingea un fir de mosc,
Derula, derula...

N-ar fi plecat, asta în ochi o vedeam doar eu, 
Oasele lui albe erau [i ale
Mele, din osul lui de tîmpl\
Rupsese o bucat\ pentru mine

Nu zgîriam podul palmei 
Degeaba cu genele: cert este c-a[ fi plecat cu el, s\ ne-nc\lzim împreun\
Iarna,
S\ ne r\corim vara,
S\ ne-ad\p\m cu ap\
De ploaie toamna.
S\ juc\m ar[ice cu 
Oasele generalului de divizie Drîmbu,
De-al\turi... prim\vara.

M\ aia la cap bunic\-ta
c-o doare aia, c-o ustur\ ailalt\,
c\-i tremur\ umbre rozalii
dinaintea ochilor,
cînd e clar ca-n oglind\ 
c\ eu plec primu’...

Ia bag\ tu un picior în groap\,
de vezi, încap?
Bag\ picioru’ printre c\priori, tare mi-e s\ nu
m\-n\bu[ în\untru,
cu tot cu bradu’ de la cap
pl\mînul verde-al pasagerului,
tare mi-e s\ nu-mi ajung\ r\d\cinile în nas, în gur\...

Stai cuminte tataie, l-am lini[tit
chiar dac\ vin, tu, care-ai muncit toat\ via]a,
Doar n-o s\ te opre[ti acum, tai, co[i,
Coafezi must\]ile de brad, te recalifici...
mi-a pus mîna lui rece pe 
um\r, de-mi trecea criv\] prin [ub\
[i-am în]eles c-ar vrea s\ t\cem pu]in,
poate s-auzim cum cre[te r\d\cina de tîmpl\, cum scîr]îie ea prin zloat\
(fiindc\ era iarn\, [i iarna în ]intirim umple brazii
de zoaie, mor]ii, dragii de ei, stau ca mur\turile-n noroaie).
[edeam a[a, cumin]i, în cur, pe c\priori, t\ceam cu spor, ]ineam mînu]ele
în poal\, cu palmele spre
cer, era frig, dar ne mileam unu de altu’,
[i asta ne-nc\lzea.

[i tu ce-ai de gînd s\ faci,
dup\ ce-am plecat,
zice el într-un tîrziu, v\zînd c\ smiorc\i.
P\i, zic, mai citesc o carte, împletesc un fular, mai omor un neuron, doi
o ]igaru[\, poate m\ [i las...
|sta ar fi un lucru bun,
face el în]elept [i-am v\zut 
c\ sub ureche-i crescuse-o pat\ maronie, ca de cafelu]\,
dar el nu bea cafea, nu
fuma, o bere duminica, la
mas\, sport în tinere]e, nu prea mult c\ 
stric\ la boal\
eram în parc amîndoi, b\tea vîntu’
[i-i flutura paltonu’ ca lu’ sergiu nicolaescu în noi cei din linia’ntîi, [i l-am 
pus (aveam vreo cinci ani) 
s\ alerge, s\ fug\ printre 
gloan]e, s\ se-arunce la p\mînt, [i se arunca s\racu’,
atunci i-a s\rit noroi pe gît [i-am rîs de el...

Po]i s\ faci ulcer, cancer, clucer, viscer, dexter... 
Tocmai îmi aprindeam o m\r\[asc\, alb\, scurt\,
Sugeam dintr-o bere cu un ren pe etichet\ [i mîna lui mo[ cr\ciun sem\na cu 
O pul\, dar cu pula renului
[i-am rîs amîndoi acolo pe mormînt,
ne intrase frigu-n oase, mai ales mie
cînd mi-a zis ce-ar fi s\ m\ bag pîn\-n\untru,
s\ v\d cum e, ridic\ tu capacu’, nepoate,
[i-am r\mas tîmpit cînd l-am v\zut
cum se strecoar\ ca o rîm\...

Vorbim prin plac\. Ninge cu ciulini albi, ca atunci cînd venea s\ m\ ia de la
gr\dini]\ [i-a c\zut 
în canal, da’ sticlele cu lapte nu s-au spart, el [i-a rupt picioru’, da’ 
sticlele erau deasupra capului. Rîdeam de m\ coco[asem, el jos eu sus
rîdeam amîndoi,
aveam acela[i chip, acelea[i buze, mîini aidoma
el jos, eu sus...
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SS\\ nnuu-ii ccrreeddee]]ii
ppee ccuuvv`̀nntt ppee
cceeii ccaarree ssppuunn
cc\\ eeii ddee ffaapptt 
nnuu ((mmaaii)) ssccrriiuu 
lliitteerraattuurr\\,, 
ppeennttrruu cc\\ ss`̀nntt
ccrriittiiccii lliitteerraarrii,,
ddee aarrtt\\,, ddee
ffiillmm,, rreeddaaccttoorrii
ddee eeddiittuurr\\ ssaauu
rreevviisstt\\.. CC\\ nnooii
nnuu ii-aamm ccrreezzuutt
ssee vveeddee ddiinn
aacceeaasstt\\ ppaaggiinn\\
ccaarree ddeessccooppeerr\\
nnuumm\\rr ddee
nnuumm\\rr cc`̀ttee uunn
ssccrriiiittoorr ddiissccrreett..
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